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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. júniusi ülésére 
 

Tárgy:  Kiegészítő támogatás biztosítása a KEOP-1.3.0./09-11-2013-0034 azonosítószámú pályázathoz  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ivóvízminőség-javító program keretében csak Csanytelek Községet 
érintő munkarész tekintetében másodízben kiírt nyílt közbeszerzési eljárás során  három ajánlat érkezett az 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz. Az ajánlattevők közül mindhárom ajánlattevő magasabb 
ajánlatot tett, mint a becsült érték és a rendelkezésre álló fedezet. Ennek oka, hogy jelenleg az országban 
egy időben zajlik az összes ivóvízjavító program és az állam emiatt olyan mértékű keresletet generál, hogy 
jelentős kapacitáshiány alakult ki az országban, ami árfelhajtó hatású, valamint jelentősen drágítottak a 
technológiai szállítók is a 4-5 évvel ezelőtt megtervezett költségvetésekhez képest. 
Csanytelek esetén a 3 ajánlattevő gazdasági társaságból egy ajánlattevővel lehetett lebonyolítani az eljárás 

tárgyalási fordulóját, mert a másik két ajánlattevő társaság nem nyújtott be hiánypótlást, így érvénytelen lett 

ajánlatuk. 

A  megkötött Támogatási Szerződésben  megajánlott áraknál  az ajánlatok magasabbak a 44.655.400.- Ft 

erre a célra  jelenleg rendelkezésre álló összegénél  32.294.600.-Ft-tal, amellyel a projekt összköltsége 

változik (a 2. ajánlat esetében), ebből adódóan a 90%-os támogatási intenzitást figyelembe véve összesen 

29.065.140.-Ft támogatás kiegészítés iránti  igény benyújtása elkerülhetetlen ugyanúgy, mint   a 

megítélt többlet támogatás esetén  fennmaradó 10 %-önerőre BM önerő alap finanszírozására 

támogatási igény benyújtása. 

A pályázati fejlesztés csak akkor hajtható végre, ha a vállalkozó 2015. november 30-ig befejezi a 

munkát, amire akkor képes, ha a Társulás haladéktalanul szerződést köt a vállalkozóval. A vállalkozóval 

azonban csak akkor tud szerződést kötni a Társulás, ha rendelkezésre áll a Társulás részére a szükséges 

anyagi fedezet. 

Az anyagi fedezet két formában állhat rendelkezésre: 

1. a  Társulás megvárja a Kormány döntését, melynek ügyintézési határideje 30 nap, amely 30 nappal 

meghosszabbítható. 

2. Csanytelek Község Önkormányzata biztosítja – szerintünk ideiglenesen – a szükséges anyagi 

fedezetet. 

A Vállalkozó által nyújtható ajánlati kötöttség 60 nap, így a Kormányhatározatra való várakozás érdemi 

kockázati tényező, és 10 % önerőt emellett is biztosítani kell a BM önerő alap igényléséig (aminek 

előfeltétele a Támogatási Szerződés módosítása), tehát csak utólagos lesz. 

A pályázati feladat 2015. szeptemberi szerződéskötéssel nem hajtható végre! 

Önkormányzatunk sajnos kényszerpályára került, mivel mindenképpen biztosítani kell az 

Ivóvízminőség-javító Társulás részére a hiányzó 32.294.600.-Ft többletforrást, különben a 

pályázati fejlesztés meghiúsul. 
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Tisztában kell lennie a Tisztelt Képviselő-testületnek a tárgyi döntés kockázatával, mivel a Társulás ugyan 

benyújtja a többletforrás iránti igényt (és még nem volt rá példa, hogy valamely település ne kapta volna 

meg), azonban ha mégsem emeli meg a Kormány a tárgyi pályázati forrás összegét, úgy Csanytelek Község 

Önkormányzata saját éves költségvetéséből kell finanszíroznia a különbséget, mert a Vállalkozó a 

szerződés szerint teljesít. 

Amennyiben Önkormányzatunk nem hajtja végre a pályázati fejlesztést, úgy az Ivóvízminőség-javító 

programban a támogató leválasztja a Csongrádi projektelemről és kikerül a támogatási rendszerből. Ennek 

következményei jelenleg kiszámíthatatlanok, pl. nagy a kockázata, hogy Önkormányzatunk mint 

derogációs kötelezettségét nem teljesítő, kikerül az EU projektek finanszírozási rendszeréből és saját 

költségvetési forrásból,  központi anyagi támogatás nélkül kell a pályázati feladatokat végrehajtania. 

A fenti indokok alapján javasoljuk, hogy Önkormányzatunk mindenképpen tegye lehetővé a Társulás 

részére a szerződés megkötését és a fenti kockázatok ismerete mellett,  a Kormány tárgyban hozandó 

döntéséig biztosítsa a többletforrás fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére, a Kormány 

pozitív döntése esetén ideiglenesen, negatív döntése esetén pedig véglegesen. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztésben foglaltak megvitatását, a tárgyban a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembe vételét és a határozati 
javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. június 22. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



…./2015. (VI. 24.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Kiegészítő támogatás biztosítása a KEOP-1.3.0./09-11-2013-0034 azonosítószámú pályázathoz  

 
Határozati  j a v a s l a t 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzíti, hogy tárgyi előterjesztésben 

foglaltakat a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 

véleményét figyelembe véve elfogadta és kötelezettséget vállalt a Környezet és Energia Operatív 

Program támogatási rendszeréhez benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034 azonosítószámú 

pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges 32.294.600.-Ft (azaz: 

Harminckettőmillió-kettőszázkilencvennégyezer-hatszáz forint) többletforrás biztosítására – a 

Kormány tárgyban hozandó pályázati elbírálásáig –,  melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat és az 

önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében erre a célra elkülönített fenti 

összege, melyet a tárgyi feladathoz rendelten véglegesen átad Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás részére. 

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csongrád-Csanytelek 

Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a tárgyban pályázati nyertes 

Vállalkozójával a tárgyi kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére, aláírására és tárgyi 

pályázat megvalósításához szükséges  többlet anyagi forrás megszerzéséhez a Kormányhoz 

támogatási igény benyújtására, valamint az esetleges további szükséges intézkedések megtételére. 

3.) Csanytelek Község Képviselő-testülete utasítja a település Polgármesterét és a település Jegyzőjét, 

hogy a határozat 1.) pontjában foglaltak szerint eljárva készítsék elő és nyújtsák be az 

önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet  módosítását. 

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos, a Kormány tárgyi döntése ismeretében 

Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester és Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: soros ülésen 
 

 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 

                        

 Ikt.szám: 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 

 

Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály 

Ivóvíz-kezelési Osztály 

 

Budapest 

Váci út 45. 

1134 

 

Tárgy: 3. számú Szerződésmódosítási kérelem – KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034- 

kiegészítő támogatás Csanytelek 

 

Tisztelt Kapcsolattartó! 

 

Ezúton kezdeményezem a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 

benyújtott KEOP-1.3.0/09-11-2013-0034 azonosítószámú pályázatunkhoz kapcsolódó, 
2014.01.07-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását.  

 

A módosítási kérelmünk okát az alábbiakban részletezzük: 

 

a) A projekt összköltségének húsz százalékát meg nem haladó mértékben változik a költségek 

költségkategóriák szerinti bontása a szerződés 2. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. 
 

Elszámolható költségek a szerződés 2. sz. melléklete alapján 

 

Év 

 2015.  Építési munkák Összes 

 Szerződés alapján Jelen módosítási 

kérelem alapján 

Szerződés alapján Jelen módosítási 

kérelem alapján 

 Összesen:  587.955.400.-Ft  620.250.000.-Ft  622 855 400.-Ft  655.150.000.-Ft 

 

 

A módosítási kérelem indoklása:  

A projekt Csanytelek építési feladatainak ellátására a Társulás közbeszerzési eljárást hirdetett meg. 



Az ajánlatok bontásának időpontja 2015.06.08-án 14:00-ra került kitűzésre és összesen 3 darab 

ajánlat érkezett: 

1. ÉKISZ Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) 

2. INTEGRÁL Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 10.) 

3. Nyír- Aqua Team Építőipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Lujza u. 15.) 

 

A nettó ajánlati árak a következők szerint alakultak: 

1. 59.950.000.-Ft 

2. 76.950.000.-Ft  

3. 259.650.000.-Ft 

 

A Társulás meglepetéssel tapasztalta, hogy a megajánlott árak magasabbak, mint ami 

rendelkezésre áll (44.655.400,-Ft) a megkötött Támogatási Szerződés értelmében.  

Az előzőekben felsoroltakat figyelembe véve a Társulás még nem hirdetett eredményt a 

közbeszerzésre vonatkozóan, de az 1. és 2. ajánlat az, ami eredményessé teheti az eljárást.          

A többlettámogatási kérelem benyújtásával egy időben zajlik az ajánlatok hiánypótoltatása és nem 

lehet tudni jelen állás szerint melyik ajánlat lesz a nyertes. Mindenképpen szüksége van a 

Társulásnak többlettámogatásra a megvalósításhoz és emiatt szeretnénk minél hamarabb elindítani 

a kérelmet. 

A kérelmünk a magasabb ajánlatnak megfelelő többlettámogatásra irányul és ha a legalacsonyabb 

összegű ajánlat lesz a nyertes, akkor a többlet támogatás nem kerül felhasználásra. 

32.294.600.-Ft a projekt összköltségének változása (a 2. ajánlat esetében), ebből adódóan a 

90%-os támogatási intenzitást figyelembe véve összesen 29.065.140.-Ft támogatás 

kiegészítésre szeretnénk az igényünket benyújtani.  

 

Kérnénk, hogy járuljanak hozzá a fentiekben felsorolt igényünkhöz, mivel sajnos rajtunk kívül álló 

okok miatt kerültünk ebbe a helyzetbe.  

A projekt megvalósítása fontos az érintett településen, ezért kérjük Önöket segítsenek a kiegészítő 

támogatás megítélésében. 

 

Mellékletek:  

- bontási jegyzőkönyv  

- Támogatási Szerződés 2.,3.,4., 6. számú módosított mellékletei 

   

Csongrád, 2015. június 10. 

 

       Bedő Tamás 

                                                      Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító  

                                                                   Önkormányzati Társulás Elnöke 


