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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében három, pályázati támogatással megvalósult, 

illetve megvalósuló projekt szerepel, mint 

1./ A Kiserdő utcai játszótérépítés – Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési (EMVA) 

III. tengelyes támogatással 

2./ IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés) – Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatással 

3./ Ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata – KEOP-2.2.3/A/2009. támogatással 

Ezen EU-forrásokból megvalósított beruházásokról, a lefolytatott ellenőrzésekről és a 

projektek aktuális állapotáról a következő összefoglaló tájékoztatást adom: 

 

1./ A Kiserdő utcai játszótérépítés 

 

A Képviselő-testület 98/2008.(XI.13.) Kt. számú határozatával döntött az Európai Uniós 

EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek 

kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 

(XI. 27) GKM rendelet szerint, a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 

135/2008.(X.18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről” szóló 

rendeletnek megfelelően pályázat benyújtásáról, az eplényi 500/15 helyrajzi számú ingatlanon 

az EU szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására, illetve szabványosítására. 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a projekttel kapcsolatos szerződések 

megkötésére és a fejlesztés előrehaladásáról való beszámolásra. 

A képviselő-testület nyilatkozott, hogy az eplényi 500/15 helyrajzi számú ingatlan területén 

EMVA pályázati forrásból létesítendő játszótér szabadon látogatható lesz, rendeltetésszerű 

használata nem lesz korlátozva. 

Az MVH 1102526380 számú határozata szerint 13.311.621 Ft támogatást nyertünk 100 %-os 

nettó intenzitással. A projekt megvalósítására három év állt rendelkezésre. 

Sikerült olyan finanszírozási megoldást találni, amelynél az önkormányzat helyett 

megelőlegezik a beruházás költségét, amelyet az utófinanszírozott támogatásból kell majd 

visszafizetni, így a beruházás 2010-ben fizikailag megvalósulhatott. A beruházás ÁFA-

tartalmát 3.327.905 Ft-ot, amely egyben az önerő volt, alapítványi pályázattal nyertük el.  

A játszótérépítés teljes bekerülési összege bruttó 16.639.526 Ft-ra lett tervezve, amely 

tartalmazza a kivitelezés, a projektmenedzsment, a kötelező műszaki ellenőrzés és a tanúsítási 

eljárás költségeit is. 

A Képviselő-testület a 22/2010.(III.25.) Kt. számú határozatával felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a projekt megvalósításához és előfinanszírozásához szükséges alább 

felsorolt megállapodásokat aláírja:  

1./ Vállalkozási szerződés projekt menedzsment feladatok ellátására az Info-Datax Kft-vel 

(székhely: 1118 Budapest, Villányi út 89.), bruttó 1.782.806,- Ft vállalási átalány áron. 

2./ Kivitelezői fővállalkozó szerződés a BAUBLE Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-

vel (székhely: 1131 Budapest, Gyermek tér 5. fszt. 326.), bruttó 14.856.720,- Ft vállalási 

átalány áron. 

3./ Együttműködési megállapodás követelés megelőlegezésére a BUDA FAKTOR Zrt-vel 

(székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.). 

4./ Letéti szerződés az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Pesti Kereskedelmi Banki 

Centrummal (telephely címe: 1052 Budapest, Deák F. u. 7-9.). 
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A Képviselő-testület, az előfinanszírozó változása miatt, a 101/2010.(X.19.) Kt. számú 

határozatával a 22/2010.(III.25.) Kt. számú határozatának 3./ és 4./ pontját az alábbiak szerint 

módosította: 

„3./ Együttműködési megállapodás követelés megelőlegezésére az MKB Bank Zrt-vel 

(Székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.). 

  4./ Letéti szerződés az OTP Bank Nyrt. Zirci Fiókkal (telephely címe: 8420 Zirc, Rákóczi tér 

15.) és az MKB Bank Zrt-vel (Székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.).” 

A szerződések a két határozatnak megfelelően lettek aláírva. 

  

 A Képviselő-testület a 23/2010.(III.25.) Kt. számú határozatával felhatalmazta a 

polgármestert, hogy az önerő biztosítása érdekében a Nemzeti Horizont Alapítvány (2600 

Vác, Petőfi Sándor utca 58.) által kiírt felhívásra a pályázatot - 3.327.905,- Ft vissza nem 

térítendő támogatás elnyerésére – nyújtsa be. A támogatást elnyertük és még 2010-ben 

folyósításra is került. Az elszámolás az Alapítvány felé megtörtént. 

 

A játszótérépítés 2010. augusztus 11-én fejeződött be, a játszótéri eszközök 2010. október 05-

ei dátummal, 28210344001 jegyzőkönyvi számon megkapták a TÜV tanúsítást, így ezt 

követően, 2010. október 11-én a játszótér műszaki átadás-átvételi eljárása is lefolytatásra 

került. A fent említett megállapodásoknak megfelelően, a benyújtott számlákat az előlegből és 

az alapítványi támogatásból 2010. december 11-én az MKB kiegyenlítette. 

A kifizetési kérelem benyújtására csak 2011. januárban nyílt lehetőség, ezért szerepel a 

fizikailag már előző évben megvalósult projekt pénzügyi zárása az idei költségvetésben. 

Az MVH-hoz 2079376323 számon, 2011. január 20-án egy kifizetési kérelem lett benyújtva. 

A márciusban érkezett hiánypótlásnak határidőben eleget tettünk, majd április 20-án az MVH 

helyszíni ellenőrzést tartott. A jegyzőkönyvet az előterjesztéshez mellékelem. 

Az eredményes helyszíni ellenőrzést követően 2011. május 10-én megkaptuk a kifizetés 

folyósításáról a határozatot 13.137.619,- Ft-ról, amelyet szintén mellékelek az 

előterjesztéshez. A május 12-én megérkezett támogatást, az előfinanszírozási szerződésnek 

megfelelően, az MKB-hoz haladéktalanul tovább utaltuk. Ezzel részünkről a projekt pénzügyi 

zárása is megtörtént. A 174.002,- Ft különbözetet, a kivitelező fizette meg közvetlenül a 

banknak, mivel a kiutalt támogatás csökkentése neki felróható ok miatt történt (a tervezetthez 

képest kevesebb kerítés oszlopra volt szükség). 

Összefoglalva elmondható, hogy a projektet az elnyert forrásokból, többletigény nélkül, 

maradéktalanul és eredményesen sikerült megvalósítani.  

 

 

2./ IKSZT projekt (Kultúrház felújítás, bővítés és korszerűsítés)  

 

 

A Képviselő-testület 65/2009.(IX.17.) Kt. számú határozatával, az IKSZT/2008/1-0676 

azonosító számú címbirtokosaként, a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben megjelent az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 

kialakítására igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló rendelkezésnek 

megfelelően a pályázatát a módosított benyújtási határidőre, 2009. október 15-ig beadta. 

2009. december 14-én volt egy helyszíni előellenőrzés a pályázattal kapcsolatban, majd 2010. 

február 1-én, 1111520238 számon érkezett egy hiánypótlási felhívás, amely szükségessé tette 

e határozat módosítását. 

A Képviselő-testület 8/2010.(II.4.) Kt. számú határozatával a fenti határozatot kiegészítette 

azzal, hogy a fejlesztés megvalósítására az Eplény, Veszprémi utca 68. számú (hrsz: 97 és 98) 

önkormányzati ingatlanon kerül sor. A felújítás és átalakítás lehetőséget nyújt a szolgáltatások 

fejlesztésére, a már meglévő szolgáltatások jobb színvonalú ellátása mellet, a címbirtokosi 
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okirat elnyeréséhez vállalt új szolgáltatások bevezetését teszi lehetővé, amely a település 

fejlődése szempontjából időszerű és szükségszerű. 

 A pályázat sikeres volt, és 2010. április 12-én megérkezett a 1117383851 számú 

támogatási határozat, amely szerint 48.122.435,- Ft nettó 100 % támogatást nyertünk. Ebből, 

a határozatban részletezett kiadási tételkorlátok figyelembevételével, összesen 43.321.635,- Ft 

a beruházásra (építésre, eszközbeszerzésre és egyéb költségekre), valamint 4.800.800,- Ft a 

háromévi működési költségre (bér és járulékaira) fordítható összeg, és a beruházást három év 

alatt be kell fejezni. 

A soron következő ülésen, a Képviselő-testület 39/2010.(IV.27.) Kt. számú határozatával 

döntött arról, hogy a Kultúrház felújítással és bővítéssel, még 2010-ben megkezdi az elnyert 

támogatásból az IKSZT projekt megvalósítását. 

Ennek érdekében felhatalmazta a polgármestert, hogy a sajátforrás biztosítására és a 

támogatás megelőlegezésére vonatkozóan, elsősorban a számlavezető pénzintézettel - ha 

szükséges, akkor más pénzintézetekkel is - tárgyalásokat folytasson, illetve az időnyerés miatt 

a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges előkészületeket megtegye. 

A tárgyalások eredményéről a soron következő képviselő-testületi ülésen számoljon be, és a 

2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot terjessze be. 

 A közbeszerzés lebonyolításával a 44/2010.(V.27.) Kt. számú határozat alapján a 

BESZT Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) lett megbízva 300 eFt + ÁFA vállalási áron. 

Ugyanezen határozatában a Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy 

48.122.000,- Ft-ot megelőlegező hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel előkészítse. 

A közbeszerzési felhívás, a Közbeszerzési Értesítő 2010/72 számában jelent meg 16058/2010 

számon. A lehetséges ajánlattevők hat csomagot vittek el, amiből öt ajánlatot nyújtottak be. 

Mind az öt ajánlattevőt hiánypótlásra kellett felszólítani, melynek határideje 2010. július 27-e 

volt. A megadott határidőig két ajánlattevő tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, így a többi 

ajánlattevőt ki kellett zárni a közbeszerzési eljárásból.  

A képviselő-testület 59/2010. (VII.27.) Kt. számú határozatával az „Eplényben Kultúrház 

felújításával, bővítésével és korszerűsítésével IKSZT kialakítása” tárgyú építési beruházás 

kivitelezésére kiírt általános egyszerű eljárás ajánlattételi felhívására benyújtott ajánlatok 

bontását és értékelését követően, a Bíráló Bizottság javaslata alapján, az eljárást 

eredményesnek nyilvánította és nyertes ajánlattevőnek hirdette ki, az összességében 

legalacsonyabb ajánlat alapján a Kharisz Kft. ajánlattevőt (8200 Csererdő u. 7/d.), 

29.606.040,- Ft nettó ajánlati árral.  

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, a Kharisz 

Kft-vel, a vállalkozási szerződést megkösse. A szerződést 2010. augusztus 18–án írtuk alá a 

kivitelezővel. 

 A műszaki ellenőrzéssel a 70/2010.(VII.27.) Kt. számú határozat alapján a BESZT 

Kft. (8200 Veszprém, Stadion köz 5.) lett megbízva 400 eFt + ÁFA vállalási áron. 

A munkaterület átadására 2010. augusztus 24-én került sor és a felújítási munkálatok ezt 

követően meg is kezdődtek. 

A kivitelezés a tervezett ütemben folyt, tervmódosításra nem volt szükség. Pótmunkaként az 

épület egy részénél álmennyezet kialakítása és közműbővítés vált szükségessé. A pótmunkák 

összértéke 439.240,- Ft +ÁFA volt. 

A műszaki átadás 2010. december 30-án indult és 2011. január 13-án zárult. A kivitelező a 

szerződésnek megfelelően két számlát, egy rész- (17.763.624,- Ft + ÁFA) és egy végszámlát 

(12.281.656,- Ft + ÁFA) nyújtott be.  

A pályázat részét képező eszközök (számítás- és híradástechnikai, lakberendezési eszközök 

stb.) beszerzése 2010. decemberben és 2011. januárban történt meg összesen 3.506.286,- Ft + 

ÁFA összegben. Egyedül a falitábla érkezett meg februárban, mivel azt Németországból 

szállították.  

Egyéb költségként, mint a tervezés, közbeszerzés és műszaki ellenőrzés 1.020.000,- Ft + ÁFA 

összegű számlái lettek a kifizetési kérelemhez csatolva. 
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A támogatás lehívására az első kifizetési kérelem 2011. január végén lett benyújtva, amelyet a 

134882505 számú hiánypótlást követően, az MVH a 1356335325 számú határozata alapján 

(mellékleve), 2011. május 2-án, a 33.366.983,- Ft támogatást kiutalt. A támogatás az ÉNGY 

változás miatti elutasítás szerint mindössze 49.477,- Ft-tal volt kevesebb, mint amelyet a 

kifizetési kérelemben egyébként igényeltünk. Az ÉNGY változás és az építési tételek 

átcsoportosítási korlátja miatt, az összesen 34.571.566,- Ft számlaértékből, 1.204.583,- Ft-ot 

nem tudtunk érvényesíteni. 

A kiutalt támogatási összeg azonnal a megelőlegezést szolgáló hitel visszafizetésére lett 

fordítva a kamatköltségek csökkentése érdekében. Az előleghitel még fennmaradt részét, szűk 

két héttel később, saját forrásból, május 13-án visszafizettük. 

 A második kifizetési kérelmet 2011. április végén adtuk be 2.354.682,- Ft-ra, amely a 

projekt menedzsment (3.128.000,- Ft + ÁFA) és a falitábla (33.800,- Ft + ÁFA) számlákat 

tartalmazta, ezt követően helyszíni ellenőrzést tartott a támogató, amelynek jegyzőkönyvét az 

előterjesztéshez csatolom. 

Miután az ellenőrzés megállapította, hogy a pályázatban vállalt célok teljesültek, az MVH a 

1372120428 számú határozat alapján (mellékelve), 2011. július 11-én kiutalta az igényelt 

támogatási összeget.  

A pályázatban egy fedett kerékpártárolót vállaltunk még, amelyet szeptember végéig fogunk 

elkészíttetni. 

 Miután a beruházás összköltsége kevesebb lett, mint azt eredetileg becsültük és az 

építési tételeknél az ÉNGY szerinti norma több esetben kedvezőtlenül változott a pályázat 

benyújtásakor hatályoshoz képest, ezért az egyéb költségek tekintetében, a 6 %-os küszöb 

miatt, a lehívható (tervezés, projektmenedzsment, közbeszerzés stb.) támogatás is arányosan 

csökkent. Ez az oka annak, hogy a második kifizetési kérelemben a rendelkezésre álló egyéb 

költség számlaértéknek csak egy részét igényelhettük. 

Az IKSZT a működését az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követően kezdhette meg, azaz 

2011. május 3-tól. A működésre utófinanszírozással a következő két évben 1.850.400,- Ft/év 

és a harmadik évben, pedig 1.100.000,- Ft támogatás lesz lehívható még. 

Összefoglalóan elmondható, hogy 37.733.366,- Ft + ÁFA fejlesztési összegből (ebből 

33.585.366,- Ft + ÁFA beruházási költség és 4.148.000,- + ÁFA egyéb költség) 35.721.611,- 

Ft-ot (ebből 32.380.783,- Ft beruházási támogatást és 3.340.882,- Ft egyéb támogatást) 

tudtunk érvényesíteni az elnyert pályázati támogatásból. A beruházáshoz így 11.445.097,- Ft 

sajáterőt kellett biztosítanunk, amelyet az utófinanszírozás miatt az előleghitel kamata növel 

még 1.016 eFt-tal. Az eredetileg becsült sajáterő 10.830.409,- Ft volt, a kamatkiadásokra 

pedig összesen 2,5 millió Ft-ot irányoztunk elő. Így összességében a tervezett költségeken 

belül sikerült a projektet megvalósítani. 

 

 

3./ Ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata – KEOP-2.2.3/A/2009 

 

A Képviselő-testület 15/2009.(III. 26.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Magyar 

Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 

(továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában foglaltak alapján, jogi személyiség nélküli (gesztori) társulást 

hoznak létre abból a célból, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében az 

Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata (KEOP-2009-2.2.3/A) pályázati kiírásra a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság (1012 BUDAPEST, 

Márvány u. 1/c.) közreműködő szervezethez ismételten pályázatot nyújtsanak be.  

A Társulási Megállapodás aláírásával a képviselő-testület kötelezettségek vállalt arra, hogy a 

Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint a társult 

önkormányzatokkal együtt (23 önkormányzat: Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Csehbánya, 
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Csesznek, Dabronc, Dabrony, Doba, Eplény, Gógánfa, Hajmáskér, Hetyefő, Keléd, Litér, 

Megyer, Nagyalásony, Oroszi, Rigács, Somlószőlős, Ukk, Veszprém (Gyulafirátót), 

Zalaerdőd, Zalagyömörő és Zalameggyes; összesen 9 vízbázis) megvalósítják, és ennek 

érdekében együttműködnek. A megvalósított projektet legalább a kiírás szerint előírt 

határidőig fenntartják, a pénzügyi fenntarthatóság biztosításaként felmerülő költségeket – a 

Bakonykarszt Zrt., mint üzemeltető által tett javaslat alapján – az évenkénti ivóvízdíj 

megállapításakor figyelembe veszik. 

A képviselő-testület támogatta, hogy a pályázat benyújtásával és sikeres pályázat esetén a 

projekt végrehajtásával kapcsolatban, a feladat- és hatáskör gyakorlását, gesztor 

önkormányzatként, Eplény Község Önkormányzata lássa el, amelyet a polgármester képvisel. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 

A pályázat a legközelebbi benyújtási határidőre, 2009. április 7-én lett beadva. 

A pályázat sikeres volt, 2009. június végén, KEOP-2.2.3/A/09-2009-0002 számon 

megérkezett a döntés 131.154.837,- Ft, 100%-os bruttó támogatás intenzitású, forrás 

elnyeréséről. 

A támogatási szerződés aláírására – 41/2009.(VII.9.) Kt. számú határozatban kapott 

felhatalmazás alapján – 2009. augusztus 26-án került sor. A pályázathoz képest korábbi, 

szeptember 1-ei kezdésre, az 54/2009.(VIII.27.) Kt. számú határozata alapján került sor a 

Támogató kezdeményezésére.  

A Képviselő-testület, az 55/2009.(VIII.27.) Kt. számú határozatával felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a KEOP-2.2.3/A/09-2009-0002 azonosító számú, „Üzemelő sérülékeny 

vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén” című elnyert pályázathoz 

kapcsolódóan, a pályázatban megfogalmazottak szerint, a lebonyolítói feladatok és a külső 

projektmenedzsment feladatok ellátására legalább 3 ajánlatot kérjen. 

Szeptemberben megtörtént a külső projektmenedzsment szervezet és a lebonyolító szervezet 

kiválasztása. A 60/2009.(IX.17.) Kt. számú határozat alapján a projektmenedzsmentet a 

VeszprémBer Zrt., míg a lebonyolítást (közbeszerzés és műszaki ellenőrzés), a  

61/2009.(IX.17.) Kt. számú határozat alapján, a BESZT Kft. nyerte el. 

 A beruházási érték nagysága miatt, 26095/2009 számon, egyszerű általános 

közbeszerzési eljárás indult októberben, amely a 2009/138 számú Közbeszerzési Értesítőben 

november 20-án lett közzétéve. 

Az ajánlati felhívásra négy ajánlat érkezett, amelyek bontása 2010. január 8-án történt meg.  

A Képviselő-testület a 2/2010.(I.22.) Kt. számú határozatával, az összességében 

legelőnyösebb ajánlattevőnek, a VIZIMOLNÁR Kft. – Schultz és Fiai Bt. – HYDROSYS Kft. 

közös ajánlattevőt (1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. A épület VIII. emelet 2.) hirdette ki, 

bruttó 81.218.000,- HUF ajánlati árral. 

A február 5-én aláírt szerződés szerint megkezdődött a projekt érdemi megvalósítása, a 

monitoring kutak és szennyező forrás észlelő kutak vízjogi létesítési engedélyezési tervek 

készítése és engedélyeztetése.  

 A Képviselő-testület, a 43/2010.(V.27.) Kt. számú határozatával, a KEOP-2.2.3/A/09-

2009-0002 pályázathoz kapcsolódó, K-2009-KEOP-2.2.2/A09.-0017690 számú Támogatási 

Szerződés módosítását támogatta, és a projekt megvalósítására megkötött szerződések 

alapján, a kezdeményezett költség-átcsoportosításokat követően fennmaradó 12.572.526,- Ft 

felhasználásáról lemondott, egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a módosításhoz 

szükséges intézkedéseket megtegye, és a módosított Támogatási Szerződést aláírja. A 

támogatási összeg a lemondással 118.582.311 Ft-ra módosult. 

 

A folyamatosan érkezett hatósági engedélyek birtokában, 9 db üzemelő sérülékeny vízbázison 

(Csehbánya, Csetény Cs-81, Dabrony, Eplény karsztkút (Olaszfalu K-26), Gyulafirátót 

községi vízmű, Hajmáskér vízmű, Litér Községi Vízmű, Somlószőlős, Zalagyömörő 

kistérségi kútja), 12 monitoring kút és szennyező forrás észlelő kút létesült. A különböző 

vizsgálati eredmények alapján elkészültek a modellek a dokumentációkhoz. 
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A biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervek elkészítésének és engedélyeztetésre 

történő benyújtásának szerződött határideje 2011. február 28-a volt, amelyet február 25-én, az 

átadás-átvételi eljáráskor, a kivitelező teljesített. A tervek benyújtásra kerültek a 

környezetvédelmi hatósághoz. 

A projekt megvalósítása során az Eplényi karsztkút vízbázis biztonságba helyezése kapcsán a 

generálkivitelező által, szerződés szerint elvégzett vizsgálati eredményei jelentős eltérést 

mutattak az építéskori adatokhoz képest, amelyek felvetették a kútszerkezeti hibát vagy a kút 

utánpótlási területén még fel nem tárt törésrendszer létezését. Ennek eldöntése, meghatározása 

érdekében ennél a vízbázisnál további, mélyebb diagnosztikai vizsgálatok elvégzése vált 

szükségessé. Ezzel kapcsolatosan KDT KvTvV Felügyelőség 3782/2011. számon 

hiánypótlásra szólított fel bennünket. Kértük a KSZ hozzájárulását, hogy a TSZ-ben szereplő 

7.483.271 Ft tartalék terhére ezeket a vizsgálatokat elvégeztethessük, amelyet engedélyeztek. 

A Képviselő-testület 7/2011.(II.3.) Kt. számú határozatával a Támogatási Szerződésnek a 

módosítását támogatta, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításhoz szükséges 

intézkedéseket megtegye, és a módosított Támogatási Szerződést aláírja. 

A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges ajánlatok beszerzésére a Bakonykarszt Zrt-t, mint 

szakmai együtt működő szervezetet, egyben a vízbázis üzemeltetőjét kértük fel. Az ajánlatok 

alapján a legkedvezőbb ajánlatokat, a kút diagnosztika vizsgálatára a SIVAQVA Kft. tette 

2.440.000,- Ft + ÁFA, a karsztkút környezetének mélyebbre ható vizsgálatára pedig a 

TERRATEST Kft. tette 2.150.000,- Ft + ÁFA áron. A vizsgálatok bruttó bekerülési költsége 

5.737.500,- Ft volt. 

A kapott vizsgálati eredmények alapján a VIZIMOLNÁR Kft. a már 2010. decemberben 

benyújtott tervdokumentáció átdolgozását elvégezte. 

 

A projekt fizikai megvalósításának, a Támogatási Szerződésben vállalt határideje 2011. 

szeptember 1-e volt. A fizikai megvalósítás megtörtént, a kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok 

elrendelése miatt, az eplényi kút esetében július elején lett benyújtva az átdolgozott terv. 

Jelenleg hét vízbázisra már megkaptuk az elrendelő határozatokat, a gyulafirátóti vízbázis 

határozata a héten várható, az eplényi pedig hatósági véleményezés alatt van, legkésőbb a 

jövő hónapban kerül kiadásra. A helyszíni ellenőrzésre, egyelőre telefonon történt egyeztetés 

alapján, szeptember 28-án kerül sor. 

A két év alatt összesen 17 kifizetési kérelem lett benyújtva, ebből az utolsó most 

szeptemberben. Ez idáig 111.531.203 Ft lett kifizetve és 1.002.138 Ft elszámolása van 

folyamatban (részletezés mellékelve). Több kifizetési kérelem benyújtására nem kerül sor, 

ezért a módosított 118.582.311 Ft támogatási összegből további 6.048.970 Ft lemondására 

lesz szükség a záró beszámoló benyújtásával együtt, amelyet október 1-én kell teljesíteni. 

A pályázathoz kapcsolódó projekt előrehaladási jelentések (PEJ) minden esetben határidőre 

benyújtásra és a KSZ által elfogadásra kerültek. A horizontális kötelezettségek teljesítése a 75 

%-ot meghaladja, a helyszíni ellenőrzésig pedig közel 100 %-ban teljesülnek. A vízbázisok 

önkormányzatainál a tájékoztatókat megtartottuk, az utolsó tájékoztató most szeptember 14-

én Csehbányán lesz. 

 

Kérem a Képviselő-testületet a tájékozató elfogadására. 

 

 

Eplény, 2011. szeptember 12. 

 

 

 Fiskál János 

 polgármester 


