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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat a KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázaton 
való indulásra 
216/2010.(IX.2.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

 

 

 
 
Parlagi Endre polgármester: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a mai 
rendkívüli testületi ülésen a testület tagjait, a hivatal munkatársait, a média 
munkatársát. 
 
Megállapítom, hogy a testület 11 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitom. 
 
A kiküldött meghívóban egy napirendi pontot hirdettünk meg. Kérem, aki a mai 
napirendet elfogadja, az szavazzon! (Szavazás.) 11 – egyhangú.  
 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat a KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázaton 
való indulásra 
216/2010.(IX.2.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:   Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő:  Parlagi Endre polgármester 

Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 

 
Homor István előkészítő: Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2010. 
augusztus 31-én tartott ülésén megtárgyalta a tárgyban szereplő pályázati kiíráson való 
indulás lehetőségét.  

 A pályázaton való induláshoz nélkülözhetetlenné vált a Berdó-településrész 
szennyvízelvezető csatornarendszer kiépítésére vonatkozó 2006. évben 
elkészített kiviteli tervek felülvizsgálatának kezdeményezése a tervezőnél. Ezen 
javaslaton a Képviselő-testület elfogadta, határozatban rögzítette. 

 A pályázati kiírást megismerve a Képviselő-testület úgy határozott, hogy 
indulni kíván a KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című 
pályázaton. 
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 A pályázati dokumentáció összeállítására jelentkezett pályázatírók közül a 
2010. augusztus 31-ei ülésen nem választott a Képviselő-testület, mert a 
pályázat értékelését hiányosnak találta.  

A pályázatírók mindegyike vállalja a csatorna beruházás pályázatának határidőre 
való benyújtását. Mindegyikük azonos ajánlattételi felhívást kapott.  
A TE-NO-ÁR’97 Kft. ajánlata azonban többet tartalmaz, mint amire 
ajánlatkérésünk szólt. 

 
Árban összességében a legkedvezőbb ajánlatot a VTK INNOSYSTEM Kft. adta, de 
ugyanúgy, ahogy a TE-NO-ÁR’97 Kft.-nek, nem fűződik érdeke a pályázatunk 
nyertességéhez. Beadják a pályázati dokumentációt, megkapják az ellenértéket, a 
pályázat pedig vagy nyer vagy nem. 

A Lökkös Bt. ajánlata nem nyertes pályázat esetén a legolcsóbb, de érdekelt abban, 
hogy a pályázat sikeres legyen, hiszen csak ebben az esetben, sikeres pályázat esetén 
igényt tart további 2 %, azaz mintegy 5 millió forint sikerdíjra is. a jelenlegi 
ismereteink szerint a pályázati költségvetésben jelen összeg teljesen elszámolható 
költség.  

Ismereteink szerint az ajánlattevők közül a Lökkös Bt-nek van a legtöbb pályázatírói 
tapasztalata, több éve dolgozik az önkormányzattal együttműködve pályázatok 
elkészítésében.   

A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a VTK 
INNOSYSTEM Kft.-t javasolja megbízni 3,2MFt +Áfa összeggel. Kérem az 
előterjesztés megtárgyalását.  

 
Hantos István képviselő: Mivel a VTK INNOSYSTEM Kft.-nek nem fűződik érdeke 
a pályázatunk nyertességéhez, ezért azt javaslom, hogy a szerződésbe azt is írjuk bele, 
hogy eredménytelen pályázat esetén, amennyiben a pályázatíró hibázik, pl. formai 
hibát vét, stb., abban az esetben ne részesüljön díjazásban. 
 
Parlagi Endre polgármester: Azt javaslom, hogy tegyünk arra kísérletet, hogy a 
szerződés szövegébe írjuk bele, hogy amennyiben egyértelműen az ő hibája, akkor 
nem jár neki semmilyen díjazás. 
 
Nógrádi Zoltán képviselő: A pályázat befogadásához nem lehet kötni a fizetést? 
 
Nagy Zsolt aljegyző: Nógrádi úrnak mondanám, hogy legtöbb pályázatnál lehetőség 
van hiánypótlásra. A pályázat befogadásakor felszólítanak minket hiánypótlásra, de a 
pályázatunkat befogadták. Szélsőséges esetben a hiánypótlás a későbbi pályázat 90%-
át is kiteheti. Ezért nem javaslom a befogadáshoz kötni a fizetést. 
 
Parlagi Endre polgármester: A határozat-kiegészítéshez azt javaslom, hogy a 
szerződés-előkészítő tárgyaláson próbáljuk meg érvényesíteni azt az érdekünket, hogy 
amennyiben az ő egyértelmű hibájukból veszítünk a pályázaton, akkor nem jár nekik 
díjazás.  
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Dr. Novotny László képviselő: Vagy azt mondjuk, hogy a vállalási ár10 %-át kapja 
meg az elején, a nagyobb részt pedig akkor, ha a pályázat sikeres.  
 
Parlagi Endre polgármester: Aki ezzel a módosítással egyetért, azt kérem, 
szavazzon. Köszönöm szépen 11 egyhangú.  
(Polgármester úr felolvassa a határozati javaslatot.) Aki ezzel egyetért, az kérem, 
szavazzon! (Szavazás) 
 
A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
 

367/2010.(IX.2.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 
KEOP-2010-1.2.0/B; Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat 
indulásához szükséges pályázati dokumentáció összeállításával a VTK 
INNOSYSTEM Kft.-t bízza meg.  
Az önkormányzat a pályázat benyújtásakor felmerülő költségeket a 2010. 
évi költségvetés „Pályázati önrészek” keret terhére biztosítja.  
A szerződés szövegének egyeztetése során az önkormányzat kísérelje 
meg elérni, hogy amennyiben a pályázatíró egyértelmű hibájából nem 
nyerünk, vagy nem jár díjazás a VTK INNOSYSTEM Kft. részére, vagy 
csökkentett összeget (10 %) kap.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert, a VTK 
INNOSYSTEM Kft.-vel történő, pályázatírásra irányuló megbízási 
szerződés megkötésére 3,2MFt +Áfa összeg erejéig, és felhatalmazza a 
pályázat elkészíttetésére és határidőben történő benyújtására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Parlagi Endre polgármester: Most egy zárt napirendi pont következik, pontosabban 
a 2010. augusztus 31-ei testületi ülésen tárgyalt Fürj utca 3. szám alatti ingatlan terhére 
vízvezeték szolgalmi jog bejegyzése tárgyú napirendi pont folytatása.  
Kérem, szavazzunk a zárt napirendi pontról. (Szavazás) Köszönöm, 11 egyhangú igen 
szavazattal zárt ülésen folytatjuk a munkánkat. 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 
 

K.m.f. 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 

Nagy Zsolt 
aljegyző 

  
 


