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3. Napirend
ELŐTERJESZTÉS
strand fejlesztés keretében történt eszközbeszerzéshez, kötelező nyilvánossághoz
biztosítandó önerő
Tisztelt Képviselő-testület!
„Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című, TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019
azonosítószámú, projekt keretében a Bánk, Petőfi út 61. szám alatti Tó-Strand működéséhez szükséges
eszközök kerültek beszerzésre, többek között öltözőpad, pénztárgép, kültéri asztal, pad.
A projektmenedzser tájékoztatása alapján az eszközök beszerzése kapcsán felmerült költségek nem
teljes egészében számolhatók el a pályázatban, így az alábbi költségeket az önkormányzatnak saját
költségvetése terhére, önerőként szükséges biztosítania:
• Az Alex Fémbútor Kft-től vásárolt 6 db támla nélküli öltözőpad fuvardíja: nettó 15.000 Ft.
• Az Alex Fémbútor Kft-től vásárolt 1 db kültéri asztal, valamint 2 db pad fuvardíja: nettó
15.000 Ft.
• LIBB Hungary Kft-től vásárolt Datecs pénztárgép kasszafiókjának költsége: nettó 15.177 Ft.
• LIBB Hungary Kft-től vásárolt Datecs pénztárgép beüzemelésének/megszemélyesítésének
díja: nettó 10.000 Ft.
A projekt kötelező nyilvánosságának biztosításához kapcsolódó költségből – pályázati elszámolási
okok miatt - 20.889 Ft nem számolható el a pályázati támogatásból, ezért ezt a összeget az
önkormányzatnak önerőként, saját forrásból szükséges biztosítania.
Mindezek értelmében az önkormányzatnak a projekt keretében megvalósult eszközbeszerzéshez és a
kötelező nyilvánosság biztosításához összesen 76.066 Ft összeget saját költségvetéséből kell
finanszíroznia.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önerő biztosításáról
döntést hozni szíveskedjen.
Bánk, 2021. július 2.
Tisztelettel:

Torma Andrea
polgármester
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………./2021. (VII……...) képviselő-testületi határozati javaslat
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosító
számú, „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című projekt keretében a Bánk, Petőfi út
61. szám alatti Tó-Strand megvalósulási helyszínre történt eszközbeszerzéshez és a kötelező
nyilvánosság biztosításához szükséges nettó 76.066 Ft összegű önerőt saját költségvetése terhére
biztosítja, melyről az alábbi döntést hozza:

• A projekt címe: „Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése”
• A projekt megvalósítási helyszínei: 2653 Bánk, Petőfi út 61.
Hrsz.: 115, 124/2, 125/1, 121
• A felhívás száma: TOP-1.2.1-16
• A projekt száma: TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019
• A projekt összes költsége: nettó 136 462 242 Ft
• A projekt elszámolható bruttó összköltsége: nettó 136 387 186 Ft
• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő: nettó 76.066 Ft.
A képviselő-testület az önkormányzati önerő összegét a 2021. évi éves költségvetésében
biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
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