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Tisztelt Képviselő-testület! 

A KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosító számú, „A tapolcai belváros értékmegőrző 
rehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósítása 2013. augusztus 31-én lezárult. A 
befejezéstől számított három hónapon belül nyílt lehetőség a projekt záró 
elszámolására. Határidőre a záró kifizetési igénylés benyújtásra került, majd a 
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerinti eljárásrendnek megfelelően következett a 
hiánypótlási és korrekciós szakasz, amely során a pályázatban kötelezően vállalt 
feltételeknek történő megfelelés igazolására került sor.  

A projekt lezárásának feltétele a záró kifizetési csomag elfogadása, illetve a
folyamatban lévő szabálytalansági eljárás lezárása. Ez utóbbi eljárást a Közreműködő 
Szervezet (MAG Zrt., továbbiakban KSZ) 2013. februárjában kezdeményezte,
melynek indoka a 2012. április 27-én a Magyar Aszfalt Kft-vel kötött „A tapolcai
belváros értékmegőrző rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű 
pályázathoz kapcsolódó Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás; Fő tér 12. sz. 
kertépítés és közműkiváltás; 2792/6 hrsz. útburkolat felújítás és a déli városrészben autóbusz 
és személygépkocsi parkolók építése projektelemek kivitelezése” tárgyú szerződés 
módosításának előzetes bejelentésének elmulasztása, illetve a szerződés 
módosításának indokoltsága, előreláthatóságának vizsgálata a hatályos pályázati 
jogszabályok szerint.

Az eljárás lefolytatásának eredményét a napokban küldte meg az eljáró hatóság, a
döntés ellen jogorvoslati kérelemmel fordultunk a KSZ felé. A Magyar Aszfalt Kft.
szabálytalansággal érintett számláinak támogatás része a mai napig nem került
kifizetésre, bízva abban, hogy a KSZ az eljárást pozitív döntéssel zárja, és a
támogatás részt közvetlenül utalja a vállalkozónak. (Tekintettel arra, hogy a
vállalkozó részére megküldött – a szerződés megkötését eredményező – konzultációs 
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ajánlati felhívásban jelzésre került, hogy a projekt szállítói finanszírozással valósul
meg.) A kapcsolódó támogatási összeg 22 099 503 Ft, melynek forrása a projektben
erre a projektelemre eső megítélt támogatás volt. Mivel az eljárás még nem tekinthető 
lezártnak, ám a vállalkozó a szerződésben szereplő munkát elvégezte, a szerződés 
értelmében megilleti őt a vállalkozói díj teljes összege.  

Az elutasító szabálytalansági döntés miatt – figyelembe véve, hogy a jogorvoslati
kérelem elbírálása bizonytalan ideig húzódhat, a STRABAG Kft. (Magyar Aszfalt Kft.
jogutódja) részére 2014. április 11-én a támogatásrész, hasonlóan az utófinanszírozott
számlákhoz utalásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmünk elbírálásáig, a KSZ végleges 
döntéséig a kifizetett támogatásrész általános pályázati tartalék terhére történő 
megelőlegezését tudomásul venni szíveskedjenek.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A
tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” 
elnevezésű pályázat lezárása érdekében, Tapolca 
Város Önkormányzata 1/2014. (II.17.) Tapolca
Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet 7.
mell. 01. Cím pályázati tartalékok előirányzatán 
belül, a jogorvoslati kérelem elbírálásáig

22.099.503,- Ft-ot, azaz Huszonkétmillió-
kilencvenkilencezer-ötszázhárom forintot
megelőlegez.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2014. április 10.

Császár László
polgármester


