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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén működő hulladékgazdálkodási 
rendszer átalakítása, teljesebbé tétele a magas beruházási költségek figyelembe vétele mellett 
csak pályázati támogatások igénybe vételével valósulhat meg rentábilisan.  
 
Az alábbi táblázat mutatja be a benyújtott pályázat alapadatait: 
A projekt címe: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 

Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének 
fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

Projektgazda neve: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás 

Projektgazda székhelye: 6772 Deszk, Tempfli tér 7. 
A projektgazda ÁFA visszaigénylési 
jogosultsága 

Igen 

Érintett települések száma (db) 32 
Érintett lakosság (ezer fő) 265 891 
A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, 
hó) 

2013.09.02 

A projekt megvalósítás tervezett befejezése 
(év, hó) 

2014.06.30 

Várható támogatás (Ft) 1 435 27 5350 
Várható teljes beruházási költség (Ft)* 1 594 446 700 
* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is. 
 
A projekt keretén belül a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére kerülne sor. 
 
A projekt 4 tender keretein belül kerül megvalósításra az alábbiak szerint:  
- PIU, 
- PR,  
- informatikai fejlesztés járatoptimalizálás, 
- eszközbeszerzés. 



1. PIU - Projektmenedzsment tender előrehaladása  
Szerződött partner: Perfektum Projekt Kft.  
Székhelye: 1036 Budapest, Perc u. 2.  
Teljes megbízási díj: 9.950.000,- Ft + ÁFA  
Szerződés aláírása: 2015. április 30. 
 
A Projektmenedzsment Szervezet az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat látta el:  
- kapcsolattartás a projektben résztvevő szervezettekkel (Irányító Hatóság, Közreműködő 
Szervezet, PR szervezet, stb.);  
- PR Szervezet által készített kommunikációs terv véleményezése;  
- 1. sz. Időközi Kifizetési kérelem és 1. sz. Időközi beszámoló összeállítása és benyújtása 
(benyújtás időpontja: 2015.07.16.);  
- 1. sz. Időközi Kifizetései kérelem és 1. sz. Időközi beszámoló hiánypótlásának összeállítása 
és benyújtása (benyújtás időpontja: 2015.07.27.);  
- TSZ 2. sz. szerződésmódosítási kérelem összeállítása, előkészítése benyújtásra (benyújtás 
időpontja: 2015.07.30.);  
- folyamatos rendelkezésre állás tanácsadással, konzultációs jelleggel a projekt minden 
résztvevője számára.  
 
PIU Szervezet 2015. július 31. napjáig számlát nem nyújtott be, részére kifizetés nem történt.  
 
2. PR, tájékoztatási és kommunikációs feladatok ellátása tender előrehaladása  
Szerződött partner: EURAMON Kft.  
Székhelye: 2510 Dorog, Kossuth u. 2.  
Teljes megbízási díj: 9.950.000,- Ft + ÁFA  
Szerződés aláírása: 2015. április 30.  
 
A PR Szervezet az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat látta el:  
- kommunikációs (cselekvési) terv összeállítása, véglegesítése folyamatban.  
 
PR Szervezet 2015. július 31. napjáig számlát nem nyújtott be, részére kifizetés nem történt.  
 
3. Informatikai fejlesztés - járatoptimalizálás tender előrehaladása  
Szerződött partner: DSS Consulting Kft.  
Székhelye: 1121 Budapest, Denevér köz 2.  
Teljes megbízási díj: 23.870.000,- Ft + ÁFA  
Szerződés aláírása: 2015. június 5.  
 
A DSS Consulting Kft. az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat látta el:  
A Vállalkozó elkészítette és 2015. július 29-én megküldte a gyűjtőjárat optimalizálásra 
irányuló informatikai fejlesztés tender első részét, azaz a címtisztított, és geokódolt adatbázist.  
Jelenleg az adatbázis Kedvezményezetti ellenőrzése van folyamatban.  
 
A DSS Consulting Kft. részére a szerződése alapján a 10%-os mértékű előleg került 
kifizetésre a jóváhagyott kifizetési kérelem alapján.  
 
4. Eszközbeszerzési tender előrehaladása  
 
A Társulási Tanács az 55/2015. (05. 27.) TT. sz. határozatban elfogadta „A Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt 



Eszközbeszerzési tenderének KFF részére megküldött közbeszerzési dokumentációit (Ajánlati 
Felhívás, Ajánlati Dokumentáció) és hozzájárult, hogy a KFF minőségtanúsítványban foglalt 
feltételek dokumentumokban történő átvezetését követően a közbeszerzési eljárás a 28/2015. 
(03. 06.) TT. sz. határozatban foglalt felhatalmazás figyelembevételével megindításra 
kerüljön.  
 
Az eszközbeszerzési tender közbeszerzési eljárásának lebonyolítása - a 
Min őségellenőrzési Tanúsítvány kiadásától (2015.05.20.) - az alábbiakban foglalható 
össze: 
 
Állapot  Dátum 
Ajánlati felhívás feltöltése a TED feladásához 2015.05.22. 
Ajánlati Felhívás megjelenése a TED-ben - 2015/S 100-182003 2015.05.27. 
Végleges közbeszerzési dokumentumok megküldése 2015.06.04. 
Szabályossági döntés 2015.06.10. 
18 gazdasági szervezet kérte az ajánlatkérési dokumentációt -- 
1. sz. Kiegészítő tájékoztató kiküldése 2015.06.11. 
Módosított Dokumentáció (Műszaki leírás) megküldése 2015.06.11. 
2. sz. Kiegészítő tájékoztatás kiküldése 2015.06.26. 
Későn érkezett kérdés megválaszolása tekintettel a Kbt. 45.§ (3) bek. alapján 
határidő módosítás 

2015.07.01. 

Módosító hirdetmény feltöltése a TED feladásához 2015.07.06. 
Módosító hirdetmény feladásáról tájékoztatás a gazdasági szereplők részére 2015.07.06. 
Módosító hirdetmény megjelenése a TED-ben - 2015/S 130-238928 2015.07.09. 
Módosított dokumentáció megküldése a gazdasági szereplők részére 2015.07.10. 
3. sz. Kiegészítő tájékoztatás kiküldése 2015.07.23. 
Beérkezett Ajánlatok bontása 2015.07.30. 
 
Az ajánlattételi határidőig, azaz 2015. július 30. napján 12:00 óráig összesen 2 ajánlatot 
nyújtottak be a következők szerint:  
1. Ajánlattevő:  
Ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felel ősségű Társaság  
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.  
Beadás időpontja: 2015. július 30. 11 óra 03 perc  
Csomag tartalma: 1 db eredeti papír alapú ajánlat és 1 db CD  
Ajánlati ár:  
Összesített nettó ajánlati ár: 1.694.816.900,- Ft  
 
2. Ajánlattevő:  
Közös Ajánlattevők neve: MUT-GHÍD Konzorcium  
Közös Ajánlattevők vezető tagja: M-U-T Hungária Kft.  
Székhelye: 2851 Környe, Iparcentrum 3.  
Beadás időpontja: 2015. július 30. 11. óra 19 perc  
Csomag tartalma: 1 db eredeti papír alapú ajánlat és 1 db CD  
Ajánlati ár:  
Összesített nettó ajánlati ár: 1.688.001.175,- Ft 
 
Az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár tekintetében így 182.770.200,- Ft-tal meghaladja a 
rendelkezésre álló fedezetet. A Társulás Szakmai Szervezete a 4/2011. (I. 28.) Korm. 
rendeletben foglalt eljárásrendnek megfelelően megtette a szükséges lépéseket a fedezethiány 
megszüntetése érdekében.  



A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján:  
„61/A. § (1) Ha a közszféra szervezet vagy bevett egyház kedvezményezett által megvalósított 
projekt, kiemelt projekt, nagyprojekt összköltsége az eredeti elszámolható összköltség 15%-át 
meg nem haladó mértékben megemelkedik, a közszféra szervezet vagy bevett egyház 
kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és 
számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait.” 
 
Az eszközök beszerzésére vonatkozó eljárás részekén fentiekre tekintettel a projekt 
elszámolható költségei alapján legfeljebb 9,85 %-ának megfelelő többletforrás biztosítása 
válik szükségessé.  
 
Az eljárás tekintetében, annak sikeres lezárása és a projekt ellehetetlenülésének 
megakadályozása érdekében, így a projekt eddig lebonyolított (köz)beszerzési eljárásai során 
keletkező maradványértékekre (8.340.000,- Ft) is figyelemmel 182.770.200,- Ft – 8.340.000,- 
Ft = 174.430.200,- Ft x 90,017142 % (támogatási intenzitás) = 157.017.081,- Ft többletforrás 
biztosítását kérvényezte a Társulás KEOP Irányító Hatóságtól.  
 
Figyelemmel arra, hogy a projekt támogatási intenzitása 90,017142 %, az ajánlati árak alapján 
legfeljebb 17.413.119,- Ft önerő biztosítása szükséges a projekt lebonyolításához eredményes 
közbeszerzési eljárás esetén. 
 
A hatályos Támogatási Szerződés 8. sz. mellékletének II. számú pontja az alábbiakat írja elő: 
„A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
Kedvezményezett köteles első kifizetési kérelemig benyújtani az önerő rendelkezésre állását 
igazoló dokumentumokat az Általános Pályázati Útmutatónak megfelelően.”  
 
A biztosítandó 17.413.119,- Ft mértékű többlet önerő településenkénti felosztását a 
mellékletben csatolt táblázat tartalmazza.  
 
A fentieknek megfelelően a felmerült Kiszomborra eső 23.808,- Ft összegű önerő igény 
biztosításáról, rendelkezésre állásáról Önkormányzatunknak gondoskodnia szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 számú, „Települési szilárd hulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” tárgyú 
pályázat többlet önerő finanszírozásának bemutatása tárgyú táblázata alapján, Kiszomborra 
eső önrész vállalását a 2015. évi költségvetés terhére jóváhagyni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. augusztus 19. 
 
       Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat 
többlet önerejének mértékéről, döntés a pályázati többlet önerő Kiszomborra eső részének 
biztosításáról 
 
____/2015.(VIII. 25.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat előrehaladásáról, a pályázat többlet önerejének 
mértékéről, döntés a pályázati többlet önerő Kiszomborra eső részének biztosításáról tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás által beadott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 pályázat kapcsán 
felmerült, Kiszombor településre vonatkozó önerőt, 23.808,- Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja. 
 
2. A Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a pályázat többlettámogatásban részesül az 
1. pontban megjelölt összeget átadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
részére.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
A határozatról értesül:  
- Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport  
- Irattár 
 



 


