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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy:  Tájékoztató a Szent László, Zrínyi, Alsóvár és Galamb utcák 
építésével összefüggő aktuális feladatokról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Zrínyi, Szent László, Galamb és Alsóvár utcák útépítésére nyert pályázati 

összeggel a teljesítéseket követően határidőben elszámoltunk a Pro Regio 

közreműködő szervezet felé. A kivitelezés költségeit szállítói finanszírozással 

kívántuk érvényesíteni (tekintettel a magas, mintegy 100 millió Ft-os 

kivitelezési összegre), ami azt jelenti, hogy a kivitelezőnek az önkormányzatot 

terhelő önrészt átutaltuk, míg a pályázati összeget az irányító hatóság 

közvetlenül a szállítónak fogja folyósítani, önkormányzatunk egyidejű értesítse 

mellett.  

 

Az irányító hatóság a benyújtott kifizetési kérelmeket csak részlegesen fogadta 

be, eddig mindösszesen 3,8 millió forintot folyósítottak a mintegy 85 millió 

forintos támogatási összegből. Jelenleg a lefolytatott közbeszerzési eljárásunkat 

vonták vizsgálat alá, ami tovább késlelteti a pályázati összeg folyósítását.  

 

Álláspontunk rögzítése mellett tájékozódtunk az ilyenkor szokásos eljárásrend 

felől, választ a mai napig nem kaptunk. Több önkormányzatot is hasonló eljárás 

alá vont a pályázatkezelő hatóság, Szentendre például közel egy évet várt egy 

hasonló összegű támogatás átutalására, ugyanakkor tény, hogy a támogatás 

átutalását a szabályszerűségi eljárás lefolytatásáig felfüggesztették.  

Időközben a kivitelező Swietelsky alvállalkozója értesített minket arról, hogy a 

főkivitelező cég nemfizetése miatt csődközeli helyzetbe került több al-

vállalkozó. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a kivitelező cég képviselőjével, aki 
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arról tájékoztatott minket, hogy az alvállalkozóit addig nem tudja kifizetni, míg 

mi nem teljesítünk, legalább részlegesen. 

 

Ennek a helyzetnek a feloldására az a megoldás kínálkozik, hogy a benyújtott 

számlákból a ki nem egyenlített (állami támogatású) összegek egy részét 

átutaljuk a kivitelezőnek, aki megállapodásban vállalja, hogy a kifizetett 

összeget továbbutalja alvállalkozójának. Tekintettel arra, hogy a benyújtott 

kifizetési kérelmeken már nem tudunk változtatni, ezért a Swietelsky 

nyilatkozatának azt is kell tartalmaznia, hogy az állami támogatás megérkezését 

követően azonnal visszautalja számunkra a többletként kifizetett összegeket. 

 
Fennálló tartozás mértéke, alapja: 
 
Teljes projekt:        124. 596. 230,- Ft. 

Swietelsky Magyarország Kft.-t érintő összeg:   91. 038. 955,- Ft. 

Swietelsky Magyarország Kft. kifizetve:    63. 047. 825,- Ft. 

Nincs kifizetve a teljes projektből:     61. 548. 405,- Ft.  

 
 
 
Budakalász, 2010. május 11. 
 
 

Parlagi Endre 
Polgármester 
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Melléklet: Swietelsky tervezett nyilatkozata 
 
A Swietelsky Magyarország Kft. Közép-magyarországi 2120 Dunakeszi, 

Székesbűlő sor 135., képviseli………….. ügyvezető Főmérnöksége, a 

továbbiakban: fővállalkozó)  az alábbi nyilatkozatot teszi: 

 

A fővállalkozónak tudomása van arról, hogy az általa közbeszerzési eljárással 

elnyert Szent László – Zrínyi – Alsóvár - Galamb utcák építésével 

összefüggésben a megrendelő Önkormányzat szállítói finanszírozással 

egyenlíti ki a fővállalkozó számláit, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat 

pályázati támogatást nyert el az utcák kivitelezésének megvalósítására. 

Jelenleg az Önkormányzatot illető támogatási összeget a pályázatot kezelő Pro 

Regio Kft. még nem utalta el.  

 

A Fővállalkozó tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a fővállalkozó 

alvállalkozói pénzügyi terheinek mérséklése céljából a szállítói kifizetés 

rendszerének további fenntartása mellett, kivételesen kiegyenlíti a fővállalkozó 

……………. Sorszámú számláját. 

 

A fővállalkozó nyilatkozik arról, hogy a fentiek szerint kiegyenlített számla 

összegéből haladéktalanul 10 millió forint összeget kifizet a ………………… 

alvállalkozónak. A fővállalkozó a jelen nyilatkozatával 10 millió forint erejéig 

inkasszót enged a ……………….. alvállalkozó részére attól az időponttól, 

amikor az Önkormányzat által kiegyenlített ……….. sorszámú számla 

teljesítése megtörtént, elősegítve az alvállalkozó csődhelyzetének elkerülését. 

 

Dunakeszi, 2010. május …. 

 

ügyvezető 

  


