












































1sz. melléklet a Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023. (II.22.) számú határozatához 

 

 

Parád Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési terve  

 

 

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 

várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés  -  -  -  -  -  - 

 II. Építési beruházás 45000000 
Nemzeti 

eljárásrend 
nyílt 2023.07.31. 2024.12.31. nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés  -   -   -   -   -   -  

IV. Építési koncesszió  -  -  -  -  -  - 

V. Szolgáltatási koncesszió  -  -  -  -  -  - 

 

 

 

 

 

Záradék: 

Parád Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét …./2023. (II. 22.) számú határozatával fogadta el.  

 

 

            

 

              ______________________ 

               aláírás  /  ph. 





Kincstár által összegzett támogatási előleg elszámolása

Támogatási összeg Igénybevett összesen
 Maradvány a 

ktg.soron   

112 992 311 112 992 311 0

6 780 010 6 780 010 0

6 350 000 6 350 000 0

2 540 000 2 540 000 0

1 270 000 1 270 000 0

300 000 300 000 0

0 0 0

1 270 000 1 270 000 0

200 000 200 000 0

119 710 119 507 203

3 117 367 3 117 367 0

134 939 398 134 939 195 203

Szerződés szerinti összeg 

(bruttó) (Ft)

Átalányként elszámolt összeg 

(bruttó) (Ft)

számlán maradt 

összeg (bruttó) (Ft)

3 111 500 3 117 367 5 867

számlán maradt 

összeg (bruttó) (Ft)

6070

Kincstári számla egyenleg 

(bruttó) (Ft) 11 734

Projekt során fel nem használt önkormányzati kiegészítés

Projektszámlán keletkezett egyéb bevétel



Részletezés

A kivitelezés költsége.

A bölcsődei szolgáltatáshoz szükséges, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. …

A kivitelezéshez szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének…

A megalapozó dokumentum elkészítésének költsége.

A projekt keretében, a közbeszerzési eljárások lefolytatására kiválasztott…

Kötelezően előírt együttműködés (Magyar Bölcsődék Egyesületével) szerint…

Az elkészült tervek engedélyezésének hatósági díja.

A kivitelezés során szükséges műszaki ellenőr költsége.

Kötelezően előírt együttműködés (Magyar Bölcsődék Egyesületével) szerint…

A KTK szerinti kötelező nyilvánosság biztosításának költsége.

A projekt szakszerű lebonyolításához igénybe vett projektmenedzseri…

Erdetileg (támogatási kérelem benyújtásakor tervezett) a nyilvánosság biztosítása költségsoron bruttó 119 

710 Ft állt rendelkezésre. A leszerződött összeg 119 507 Ft. Maradvány a költségsoron 203 Ft. A 

támogatási előleg visszautalása szükséges a Kincstár külön erre az esetre vezetett számlájára10032000-

00287120-50000342-es TOP EFK 

Megjegyzés

A projekt szakszerű lebonyolításához igénybe vett projektmenedzseri feladatok ellátása:

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre, B) Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások 

pontja alapján egyes költségtípusok esetében, köztük a projektmenedzsment költségnél is kötelező volt 

egyszerűsített elszámolást alkalmazni. A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó 

projektek esetében az elszámolható mértéke az összes elszámolható költség arányában maximum 2,5 % 

lehetett. A bölcsőde projekt esetében a projektmenedzsment díj mértéke az összes elszámolható költség 

arányában: 2,45697 % volt. A fix százalékos arány tette lehetővé azt, hogy az Önkormányzat a 

leszerződött összeg ellenére 5 867 Ft-tal több projektmenedzsment díjat tudjon elszámolni a projekt 

keretében. A szerződés alapján le nem fedett összeg is az Önkormányzatot illeti, egyéb bevétele 

keletkezik. 

Megjegyzés

Eszközbeszerzéshez fel nem használt önkormányzati kiegészítés (2022. augusztus 31. hó testületi döntés) 

költségátcsoportosítás során megmaradt összeg

Projekt során fel nem használt önkormányzati kiegészítés

Projektszámlán keletkezett egyéb bevétel


	Közösségi Színtér 2022. évi beszámolója
	Közösségi Színtér 2023. évi program és szolgáltatási teve
	Előterj kbterv
	Kozbeszerzesi Terv Parád 2023
	Előterj. visszafiz
	Számla egyenleg visszautalás

