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Egyszerű szótöbbség 
 

Előterjesztés Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 30-i ülése 14. napirendi pontjához: 
 
Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól 
Előadó: Dávid Tímea polgármester 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztató a TOP pályázathoz kapcsolódó peres eljárásról 
2019 nyarán „Az aparhanti önkormányzati intézmények (hivatal, óvoda) épületeinek 
energetikai fejlesztése” című pályázata kapcsán szabálytalansági eljárást indított a 
Közbeszerzési Hatóság Aparhant Község Önkormányzatával szemben. Ennek vonat-
kozásában a Közbeszerzési Hatóság először egy 1 millió Ft-os bírsággal sújtotta az 
önkormányzatot, majd a Pénzügyminisztérium Jogi és Felülvizsgálati Főosztálya „sza-
bálytalanság történt” megállapítással zárta le az eljárást, melynek jogkövetkezménye-
ként elrendelték az építéshez kapcsolódó költségek támogatástartalmának 
13.801.141,- Ft-tal történő csökkentését. Az önkormányzat még 2019. augusztusában 
jogorvoslattal élt. 
A Fővárosi Törvényszék a közbeszerzési ügyben indított közigazgatási jogvita elbírá-
lása iránti peres eljárást – tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság által megál-
lapított szabálytalanság valószínű alaptörvény ellenes jogszabályon alapul – az Alkot-
mánybíróság döntésének meghozataláig felfüggesztette. 
Az Alkotmánybíróság a hivatkozott jogszabályt nem tartotta alkotmányellenesnek. An-
nak eldöntését, hogy a Pénzügyminisztérium eljárása a fenti jogszabályba ütközött-e 
vagy sem az Alkotmánybíróság visszautalta a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe.  
A 2020. szeptember 16-ára kitűzött tárgyaláson dr. Esztári Csaba vett részt. A bíróság 
az eljárás folytatásáról nem hozott végzést, emiatt az eljárástechnikai hiba miatt a tár-
gyalás elmaradt és egy későbbi időpontban kerül kitűzésre. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat javaslatára kerestem meg az ügyben dr. Sipos Ágnes 
jogászt, hogy a közbeszerző felelősségbiztosításán keresztül érvényesíthetjük-e a ké-
sőbbiekben az önkormányzat kárát. Dr. Sipos Ágnes átnézte a közbeszerzési tanács-
adó szerződését. A szerződés 4. pontjában a felelősséget a közbeszerző kizárólag a 
megbízási díj mértékére korlátozta, illetve kifejezetten leírta, hogy a Közbeszerzési 
Döntőbizottság által kiszabott bírságra terjed ki a felelőssége, arra is csak a megbízási 
díja erejéig. A megbízási díja 500.000,- Ft volt. A megbízási szerződésben rögzítette 
továbbá, hogy felelőssége egyéb, a Megbízó oldalán felmerülő gazdasági hátrányra 
nem terjed ki. Így a szerződés alapján vele szemben a támogatáscsökkenést nem ér-
vényesíthető. 
A szerződés sem aláírás előtt, sem azt követően (2018. március 26.) nem került elő-
terjesztésre a Képviselő-testületnek, így az abban foglalt feltételeket nem tudta a tes-
tület sem véleményezni, vagy akár megváltoztatni. 
 
Tájékoztató az Egyedi szennyvízkezelés c. VP pályázatról 
A projekt végszámlája 10 millió Ft összegű.  
A projekt záró kifizetési kérelmét 2020. augusztus 31-ig kellett volna benyújtanunk. 
Aparhant Község Önkormányzata élt a kimentési kérelem lehetőségével, halasztást 
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kértünk 2020. december 31-ig, melynek kapcsán meg is érkezett az új támogatói ok-
irat. 
A projekt vonatkozásában márciusban kifizetési kérelmet nyújtottunk be, melynek ke-
retében 27 millió Ft-tal számoltunk el, bízva abban, hogy visszaforog annyi támogatás, 
mellyel – a korábban említett 10 millió Ft-os - végszámlát rendezni tudjuk, és így be-
adhassuk a záró kifizetési kérelmet. Sajnálatos módon a kifizetési kérelmet azóta sem 
hagyták jóvá, sőt sorozatos hiánypótlási felhívások kerültek részünkre kiküldésre.  
A problémát az okozza, hogy két ingatlan vonatkozásában (művelődési ház és a Kos-
suth utca 40. esetében) saját hatáskörben indított el a Magyar Államkincstár változás-
bejelentést. Ezekre az ingatlanokra nem az eredeti támogatói okiratban meghatározott 
zárt tározók kerültek elhelyezésre, hanem a műszakilag jobb egyedi tisztítóberende-
zések.  
A hitelkérelmünk elutasításra került, ugyanis a saját bevételek (szeptemberi adóbevé-
telek) nyújtottak volna fedezetet a hitel törlesztésére. Tekintve, hogy a hitel elbírálása 
szeptemberig nem történt meg, szeptember hónapban a bank elutasította a kérelmün-
ket arra való tekintettel, hogy ekkor az önkormányzat rendelkezésére kellett állnia az 
adóbevételeknek, a hitel felvétele nem indokolt. 
Tekintve, hogy év végéig be kell nyújtanunk a záró kifizetési kérelmet, mely nagy hord-
erejű munkálat, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy pénzátcso-
portosítással rendezzük a végszámlát.    
 
Tájékoztató egyéb pályázatokról 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az alábbi Magyar Falu Program pályázatok 
kerültek tartaléklistára: 
- Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 
- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 
Az alábbi pályázati célra benyújtásra kerültek a pályázatok: 
- Szolgálati lakás 
- Temetői infrastruktúra fejlesztése 
- Pályázat autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatására 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja ela 
határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek /2020. (IX.30.) határozata a pályázatokról szóló tá-
jékoztatóról: 
 
Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat pályázatairól szóló polgármesteri tájékoz-
tatót áttekintette és tudomásul veszi. 
 
 

Aparhant, 2020. szeptember 24. 
 
 Dávid Tímea sk. 
 polgármester 
 


