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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. március 13-án tartandó rendkívüli testületi ülésére 

 

Tárgy: Javaslat a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” tárgyában kötött 

vállalkozási szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges fedezetigazoló nyilatkozat megtételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata az IKT-2019-609-I1-00001495/0000016 iktatószámú támogatási 

szerződés értelmében pályázatot nyert a TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 projekt azonosító számú, 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” tárgyú felhívás keretén belül, bel- és 

csapadékvízvédelmi létesítmények kialakítására, fejlesztésére, állapotának javítására.  

 

Tiszacsege Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2022. november 17. napján, nemzeti értékhatárt 

elérő, Kbt. 117.§ szerinti közbeszerzési eljárást indított, melynek tárgya: „Tiszacsege csapadékvíz-

elvezető rendszerének felújítása 2. eljárás”. 

 

Dr. Hajdu-Támba Hanga Mária, a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónk a 

Bíráló Bizottság részére elkészítette a munkaanyagot, mely alapján a Bíráló Bizottság javaslatot tett a 

Képviselő-testületnek az ajánlatok érvényessége és az eljárás eredményessége tekintetében. A 

Képviselő-testület a 22/2023. (II.21.) KT. számú határozatával döntött a „Tiszacsege csapadékvíz-

elvezető rendszerének felújítása 2. eljárás” tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 117. §-a szerinti közbeszerzési eljárás eredményéről, melynek értelmében a 

TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári utca 13.) ajánlattevőt választotta ki a 

közbeszerzési eljárás nyertesének. 

 

A Képviselő-testületnek a Felek által megkötött szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 27. pontja 

alapján szükséges döntenie arról, hogy biztosítja vagy sem a bontáskor ismertetett fedezetet 

meghaladó összeget. 

 

 „27. Megrendelő a bontáskor ismertetett fedezetet meghaladó összeget - amennyiben az a 

szerződés teljesítéséhez szükséges - támogatásból vagy támogatásból és szükség esetén önerőből 

vagy kizárólag önerőből kívánja biztosítani, melyre tekintettel szükség esetén 

támogatási/többletforrás támogatási igényt kíván benyújtani. A jelen közbeszerzési eljárás 

eredményeként létrejövő szerződés a támogatási igény pozitív elbírálása és szükség esetén az 

önerő rendelkezésre állása vagy kizárólag az önerő rendelkezésre állása esetén lép hatályba, 

amikor a nyertes ajánlattevőt erről Ajánlatkérő írásban tájékoztatta. Amennyiben jelen 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés az aláírástól számított 6 hónapon 

belül nem lép hatályba, úgy a szerződést a felek megszűntnek tekintik. A szerződés ezen okból 

történő megszűnése esetén Megrendelő felé semmilyen követelés (megtérítési igény stb.) nem 

érvényesíthető.” 

 

A többletforrás támogatási igény 2023. március 03. napján felterjesztésre került az Irányító 

Hatósághoz. Döntés még nem született az ügyben. Azonban a tárgyi beruházás mihamarabbi 

megkezdése érdekében javaslom, hogy az alább ismertettek szerint, az Önkormányzat a 2023. évi 

költségvetési rendeletével összhangban, hitelfelvétel útján biztosítsa a szükséges 10 779 418 Ft-ot. Így 

a Szerződés hivatkozott 27. pont alapján a szükséges jognyilatkozat megtételével hatályba léphet a 
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Szerződés és a munkaterület átadásra kerülhet. Amennyiben a többletforrás támogatási igény pozitív 

elbírálásban részesül, úgy nem kell az Önkormányzatnak a hitelt felvennie. 

 

A projektben tervezett elszámolható költségek 

Költség megnevezése Támogatási 

szerződésben 

szereplő 

elszámolható 

költség 

(bruttó) Ft 

Szerződésben 

meghatározott 

költség (bruttó) 

Ft 

Költségsor 

alátámasztásá

nak módja 

A költségsoron 

jelentkező 

többletköltség 

(bruttó) Ft 

Építéshez kapcsolódó 

költség 
168 000 000 

Nettó: 148 996 

300 Ft 

 

Bruttó: 189 225 

301 

(különbözet 

-21 225 301 Ft) 

 

szerződés 21 225 301 

Műszaki ellenőrzés 2 000 000 2 000 000 szerződés 0 

Közbeszerzés költsége 2 000 000 2 000 000 szerződés 0 

Projektmenedzsment 5 000 000 5 000 000 szerződés 0 

Műszaki tervek és 

hatósági díjak (együtt) 
6 000 000 

5 969 000 

(megtakarítás 

31  000 Ft) 

szerződés -31 000 

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok (pl.: 

megalapozó 

dokumentum), 

vizsgálatok, 

szakvélemények 

4 000 000 

3 585 117 

(megtakarítás 

414 883 Ft) 

szerződés -414 883 

Kötelezően előírt 

nyilvánosság 

biztosításának költsége 

1 000 000 1 000 000 szerződés 0 

Szemléletformálás 2 000 000 2 000 000 szerződés 0 

Tartalék 10 000 000 10 000 000  -10 000 000 

Összesen:  200 000 000 Ft 
 

 10 779 418 Ft 

összes felmerült 

többletköltség 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Tiszacsege, 2023. március 09.             

       Szeli Zoltán s.k. 

                              polgármester 



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

…/2023. (.....) KT. számú HATÁROZAT 

 

a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása” tárgyában kötött vállalkozási 

szerződés hatálybaléptetéséhez szükséges fedezetigazoló nyilatkozat megtételéről 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tiszacsege csapadékvíz-

elvezető rendszerének felújítása” tárgyában kötött vállalkozási szerződés hatálybaléptetéséhez 

szükséges fedezetigazoló nyilatkozat megtételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszacsege csapadékvíz-elvezető 

rendszerének felújítása 2. eljárás” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok 

bontáskor ismertetett fedezetet meghaladó összeget, a 10.779.418 Ft-ot, azaz a tízmillió-

hétszázhetvenkilencezer-négyszáztizennyolc forintot hitel felvétel útján biztosítja, 

összhangban az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 1.) 

önkormányzati rendeletével. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel felvételével kapcsolatos tárgyalások 

lefolytatására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert a vállalkozási szerződés 

hatálybaléptetéséhez szükséges jognyilatkozat megtételére. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szeli Zoltán polgármester 

 


