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Napirend: Ivóvízminőség-javító társulás ÁFA és önrész bekérése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Lengyeltóti és Környéke Ivóvízminőség-javító Társulás a következő levéllel kereste meg 

önkormányzatunkat: 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Engedje meg, hogy közös pályázatunkról  pársoros tájékoztatást adjak. 

A pályázatban tervezett és költségelt feladatok megvalósítására a vállalkozókat a közbeszerzési 

törvénynek megfelelően kiválasztottuk. 

A projektmenedzseri feladatokat a három ajánlattevő közül a legalacsonyabb árat adó ALD Conzulting 

Kft. Budapest nyerte el 3 170 000.-Ft + 855 900.- Ft ÁFA, összese bruttó 4 025 900.-Ft-al, mely 

azonos a pályázatban tervezettel. 

A közbeszerzési feladatok elvégzésére tett felhívásunkra is megérkezett a három ajánlat, melyet a 

legalacsonyabb árat adó dr. Sütő Ügyvédi Iroda Budapest nyert el szintén a pályázatban tervezett 

3 170 000.-Ft + 855 900.-Ft ÁFA, összesen 4 025 900.-Ft-al. 

A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére felkért 3 ajánlattevő közül az ALD Projekt Kft. Lábod 

nyert 3 170 000.-Ft-os ajánlattal, melynek nincs ÁFA vonzata és megegyezik a pályázatban tervezett 

nettó összeggel. 

A tervező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében dr. Sütő László Ügyvédi Iroda 

közreműködésével történt, ahol a három ajánlattevő közül a Kapos Hidro Kft. Kaposvári tervező iroda 

lett a nyertes 20 200 000.-Ft + 5 454 000.-Ft ÁFA díjjal. Ez nettó 410 000.-Ft-al kevesebb mint a 

projektben tervezett és támogatott költség. 

A fentiekből megállapítható, hogy a tényleges bekerülési költség kevesebb lesz mint a pályázatban 

tervezett és támogatott. 

 

A projekt végleges adatai a vállalkozási szerződések megkötése után a következők szerint alakultak: 

 

 Nettó költség:  29 710 000.-Ft             ebből támogatás 85%:  25 253 500.-Ft 

 ÁFA 27%:         7 165 800.-Ft             

 Összesen:         36 875 800.-Ft 

 

A BM Önerő Alapra benyújtott pályázatunkat kedvezően bírálták el és a teljes sajátforrást megkapjuk, 

de csak a kifizetett vállalkozói számlák Közreműködő Szervezet általi jóváhagyás és igazoló lap 

megküldése után. 

A projekt Támogatási Okirat aláírását követően nettó 6 400 500.-Ft előleget (25%) igényeltünk és 

kaptunk, melyből az eddigi vállalkozói részszámlákat egyenlítettük ki. 

 

 



 2 

Mivel a projekt a befejezéséhez közeledik és a vállalkozási szerződésekben biztosított további 

részszámlák is benyújtásra kerülnek, ezért a projekt finanszírozhatósága miatt az érintett 

önkormányzatoknak az önrészt és az ÁFA tartalmat meg kell előlegezni, melynek összege: 

 

  ÁFA 27%  7 165 800.-Ft 

  Önerő:   4 456 500.-Ft 

  Összesen:           11 622 300.-Ft 

 

Az önkormányzatok társulási megállapodása rögzíti, hogy „a Társulásnak a program végrehajtása 

során felmerült költségeit a társult önkormányzatok az ellátandó lakosságszám arányában biztosítják” 

Ezekből az adatokból számolva a felmerülő költségek fedezetére a résztvevő önkormányzatokat a 

következő költséghányadok terhelik: 

 

 Lengyeltóti  61,75%  7 176 770.-Ft 

 Gyugy     4,18%                485 813.-Ft 

 Kisberény    3,71%     431 187.-Ft 

 Öreglak    6,06%     704 311.-Ft 

 Szőlősgyörök  24,30%   2 824 219.-Ft 

 ÖSSZESEN:             100,00%            11 622 300.-Ft 

 

A pályázat lezárását követően (2013 január 31.) a saját forrást a BM Önerőalap részünkre vissza utalja. 

Tájékoztatásul várhatóan csak a kivitelezés ÁFA-ja  lesz elszámolható, illetve visszaigényelhető. A 

megvalósításra 2013-ban pályázatot kell benyújtanunk és a támogatási szerződést 2013. december 31-

ig alá kell írni. A kivitelezés ezt követően indulhat meg 2014-ben. 

 

Tisztelettel kérem a Polgármester Urat, hogy a projekt finanszírozhatósága miatt a településükre jutó 

költséghányadot 2012. október 15-ig az OTP Bank NyRt-nél vezetett  
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befizetni szíveskedjenek. 

 

Tájékoztatom a T. képviselő-testületet, hogy a vállalt kötelezettségünknek megfelelően az 

önkormányzatunkra eső összeg átutalása megtörtént, kérem utólagos hozzájárulásukat megadni 

szíveskedjenek. 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti városi önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy  az ivóvízminőség-javító 

program társulási megállapodásában kötelezettségként vállalt lakosságarányos sajátforrás – 

7 176 770.-F – átutalását tudomásul veszi. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester  

 

Lengyeltóti, 2012. november 9. 

 

                                                                                      Zsombok Lajos 

                                                                                      polgármester 

Az előterjesztést készítette: 

 

 

Sándor János 

főmunkatárs 

                                    Jóváhagyta:               dr. Szatmári Ibolya 

                                                                                 jegyző  


