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Előterjesztés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2012. február 29-i rendes nyílt ülésére 
 

Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú 
projekt nem elszámolható költségnövekedésének szerepeltetése  
 
Készítette: Hiri Noémi műszaki ügyintéző 
 
 

1. Előzmények 
A KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 kódszámú, Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás című 
projekt keretében FIDIC piros könyv alapján a szennyvízcsatorna hálózat kiviteli terveinek, 
valamint a FIDIC sárga könyv alapján a szennyvíztisztító telep tenderterveinek elkészítése 
tárgyában Tervezési-Vállalkozási Szerződés köttetett Enying Város Önkormányzata és a 
VENTURI Mérnöki Kft. között 2011. május 31. napján nettó 58 millió Ft értékben. Enying 
Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélkül induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást folytatott le, így a tervezés költsége a pályázati útmutató előírásai 
szerint nem elszámolható. (Támogatási Szerződés 6. sz. melléklet 8. sora: Tervezési 
szolgáltatás (kiviteli tervek; közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. II. fejezete szerinti közösségi 
értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás; elszámolható költség: 82 millió Ft) 
A Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélkül induló eljárás alkalmazását 
megalapozó körülmények: Enying Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a VENTURI 
Mérnöki Vállalkozási Kft., mint Vállalkozó között - Enying város szennyvízcsatorna-hálózat 
megvalósíthatósági tanulmány, vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése és a 
megvalósítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában - 2003. március hó 
11. napján vállalkozási szerződés jött létre. A szerzői jogok tekintetében az 1999. évi LXXXVI. 
törvényt rendelte alkalmazni, valamint kizárólagos jogot kötött ki a VENTURI Mérnöki 
Vállalkozási Kft. vállalkozó javára a kiviteli tervek elkészítésére. 
 
Enying Város Önkormányzata kérelmezte a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szerint 
megkötött tervezői szerződés alapján felmerülő tervezési költség (kiviteli  és tendertervek) 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú projekt keretében, támogatott tartalomként 
történő elszámolását.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága 42-
29/86/2011. iktatószámú, „Tervezői szerződés utólagos minőségbiztosításának jóváhagyása a 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú projekt kapcsán” tárgyú levelében az elszámolás 
engedélyezését utólagos minőségbiztosítási eljárás sikerességéhez kötötte. 
 
A Közreműködö Szervezet 2012. január 30-án azt kérte többek között, hogy bontsuk meg az 
egyösszegű árat két részre: telepre és csatornára továbbá, hogy írják le, hogy a két rész 
külön-külön milyen feladatok elvégzéséből tevődik össze.    
 
A Venturi Kft. nyilatkozata alapján az alábbiak szerint oszlik meg a tervezési költség: 

 

Enying Város Polgármestere 
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- szennyvíztisztító telep tender tervének tervezési díja: 3.000.000,- Ft +Áfa 
- szennyvízcsatorna hálózat tervezési díja: 55.000.000,- Ft+Áfa 

 
A Közreműködö Szervezet 2012. február 15. napi személyes egyeztetésen majd 2012. február 
21. és 22. napján elektronikus úton előzetesen jelezte, hogy a tervezői költségek - eltekintve  
annak a szennyvíztisztító telepre eső részétől - elszámolhatóságához hozzájárulnak azzal,  
hogy az így a telepre eső nettó 3.000.000,-Ft nem elszámolható költség kifizetésével 
kapcsolatban a saját forrást igazolni szükséges. 
Az igazolás módja: 
- banki nyilatkozat a számlapénz rendelkezésre állásáról, 
-  valamint Képviselő-testületi  határozat, hogy a költségvetésébe betervezte a város a projkt 
nem elszámolható költségeinek növekedését. 
 
A tervezői költségek nem elszámolható része: 3 000 000,- Ft 

 
 
 
 
 

2. Jogszabályi hivatkozások: -  
 

3. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet: Mellékletben csatolva 
 
 

4. melléklet: Határozati javaslat. 
 



3/3 

Határozati javaslat 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2012. (……..) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KEOP 
1.2.0/B/10-2010-0006 kódszámú, Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás címő projekt 
keretében FIDIC piros könyv alapján a szennyvízcsatorna hálózat kiviteli terveinek, valamint 
a FIDIC sárga könyv alapján a szennyvíztisztító telep tenderterveinek elkészítése tárgyában  
a VENTURI Mérnöki Kft. és Enying Város Önkormányzata között 2011. május 31. napján 
létrejött nettó 58 millió Ft értékő Tervezési-Vállalkozási Szerzıdés szennyvíztisztító telep 
tender tervének 3 000 000,- Ft- + Áfa értékő részét, amennyiben az a projekt keretében nem 
elszámolható és teljes egészében Enying Város Önkormányzatát, mint Kedvezményezettet 
terheli  2012. évi költségvetésében szerelteti.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-módosítást az önkormányzati 
elıirányzat-nyilvántartásban vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 
 






