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FELJEGYZÉS 

 
Csanytelek Község Önkormányzata részére 

 
Tárgy: Szennyvízprojekt, KEOP-7.1.0/11-2011-0027 általános információk 
 
Tisztelt Képviselő - Testület! 
Tisztelt Jegyző Asszony! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Munkatársak! 
 
 
A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó tárgyi pályázatban Csanytelek Község az alábbi 
tevékenységekre nyert támogatást: 
 

Tevékenység Nettó költség 
Projektmenedzsment 3.125.000,-Ft 
Közbeszerzés 3.125.000,-Ft 
Tanulmányok és vizsgálatok 3.125.000,-Ft 
Tervezés 20.899.000,-Ft 
Nyilvánosság 2.000.000,-FT 

 
Figyelem!! A projekt nettó elszámolású. Azért mert a szennyvíz hálózatot és telepet 
kötelező bérbe adni az üzemeltető szervezetnek, aki bérleti díjat köteles fizetni érte. A 
bérleti díj Áfa tartalma majd befizetendő az Állam részére. 
 
Tevékenységek leírása: 
 
Projektmenedzsment: 
Az un. első fordulós pénzügyi, elszámolás technikai, általános feladatainak ellátása. 
 
Közbeszerzés: 
A projekt összes közbeszerzésének lebonyolítása: 

 
1. A „nagy beruházás” lebonyolítására vonatkozó projektmenedzsment feladatok 
ellátása. Nem azonos az előkészítési szakasz projektmenedzsmentjével. 
2. Mérnök/műszaki ellenőr beszerzése. 
3. Kivitelező beszerzése. 
4. Jelen előkészítésen belüli tervező beszerzése (elvi engedélyes terv, létesítési 
engedélyes terv, tenderdokumentáció mérnöki része) 
 
Indoklás: 
 
A projektmenedzsment és műszaki ellenőri tevékenység a teljes beruházási költség 
függvényében – mely mén nem ismert, hiszen most készülnek a tervek, amely alapján a 
beruházási költségbecslés – elszámolható mindkét tevékenység a projektköltségvetés 
4%-nak megfelelő összegig. 
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Kivitelező beszerzése, mint közbeszerzési eljárás, az előkészítés része. Természetesen 
ezt megelőzően az előkészítési projekt során az ütemtervben megnevezett 
mérföldkövek kapcsán a Közreműködő Szervezet (támogató) elemzi és elfogadja a 
megvalósíthatósági tanulmányt, melynek része a tervdokumentáció is. Így kerül 
kiválasztásra a kivitelező. Abból a párhuzamosságból fakadóan, hogy az előkészítő 
dokumentáció tartalma elfogadásra kerül és a pályázat benyújtása nem lehetőség hanem 
kötelező, a nyertes kivitelezővel való szerződés megkötéséig megtörténik a nagy 
beruházás KEOP-1.2.0/11 keretében. 
 
Tervező beszerzése: 
 
A tervezési folyamatok jelenleg aktuális projektmérföldkövek, tehát mint előkészítés 
megvalósul jelent támogatási szerződés – „első forduló” – keretében. 
 
 
Tanulmányok: 
Érdemi megvalósíthatósági tanulmány készítése. Működési költségek vizsgálata, 
lakossági fizető képesség vizsgálata, műszaki alternatíva elemzés vizsgálata, egyéb 
tartalmi elemek előírás szerint. 
 
Nyilvánosság: 
Kötelező EU kommunikáció. 
 
 
 
Ütemterv: 
A pályázat benyújtásakor hatályos pályázati felhívás alapján a bírálatra 15 nap áll 
rendelkezésére a támogatónak. Tekintettel arra, hogy 3 hónapos késéssel hajtotta ezt 
végre, az ütemterv automatikusan módosul. Ennek áttervezésével kérem, hogy a 
Képviselő Testület bízza meg a polgármestert.   
 
 
 
 
Budapest, 2011. december 9. 
                                                     
 
                                                                   Tisztelettel: 
 
 
 
                                                                                                              Dely Attila 
                                                                                                              Ügyvezető 
 
 
  
 


