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Jegyzıkönyv
Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 1-jén
megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.
Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Dr. Bertalan Zoltán, Gémes József, Gonda
László, Kalapács Zoltán, Kónya József, dr. Kurucsai Béla, Molnár Józsefné,
dr. Sümegi Sándor, Szaniszló József
Igazoltan távol maradt: Pataki Zsuzsanna, Nógrádi Erika, Sebestyén András
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 11 fı képviselı
jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére dr. Sümegi Sándor és Szaniszló József
képviselı személyében.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére tett javaslatot
elfogadta.
Kakas Béla polgármester ismertette az ülés napirendi pontját, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 11 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
55/2010. (IV. 01.) Kt.
Tárgy: 2010. április 1-i rendkívüli ülés napirendi pontja
Határozat
Döntés a DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú pályázatból megvalósuló „Sándorfalva
Nádastó Szabadidıpark” építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó projektrıl
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Napirend
Döntés a DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú pályázatból megvalósuló „Sándorfalva
Nádastó Szabadidıpark” építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó projektrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy részletes az elıterjesztés, ismert tények vannak
benne, nem kívánja kiegészíteni az írásos elıterjesztést. Felkérte Dr. Kovács Beáta jegyzıt,
hogy a jogi részekhez mondja el hozzászólását.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a jogi része maga az elıterjesztés elsı fele. Amely
arról szól, hogy a támogatási szerzıdésüknek megfelelıen, a pénzügyi elszámolás részletes
szabályai 1., 2. pontjának 3. bekezdése, illetve az általános szerzıdési feltételek 9. g) pontja
szerint a kedvezményezett a szerzıdés megkötését követı 12 hónapon belül a megvalósítás
érdekében 3. féllel szolgáltatásokat, építési munkákat legalább azok tervezetett összegének
50%-át elérı értékben meg kell rendelni. Annak okán, hogy eredményes közbeszerzési eljárás
okán kihirdetett nyertes pályázóval nem köttetett meg a vállalkozási szerzıdés, miután a
képviselı-testület az ajánlati árnak megfelelı forrás igénnyel rendelkezı forrást nem
egészítette ki, meghiúsult. Az Európai Uniós eljárásrendnek megfelelıen, amennyiben ezt a
bizonyos 1 éves illetıleg 1 éven belüli kötelezettségre nem tudják teljesíteni, és nem tesznek
meg mindent annak érdekében, hogy ne kövessenek el szerzıdésszegést, aminek
jogkövetkezménye az, hogy a kedvezményezett az elkövetkezendı 3 évre kizárja magát
minden pályázati lehetıségbıl, beleértve nemcsak az Európai Uniós forrásokat, hanem az
államháztartás alrendszereibıl származó forrásokat is. Annak okán, hogy a jogharmonizáció
következtében értelemszerően nemcsak az Európai Uniós támogatási rendszerére, hanem az
államháztartás és a magyar költségvetés normatív és pályázataira is vonatkozik ugyanez a
kizárás. Ezért miután a korábbi testületi ülésen bár határozati javaslatként már elı lett
terjesztve a szerzıdés felmondásának, ill. a támogatásról való lemondásnak a javaslata, akkor
nem született erre vonatkozó döntés. Miután ez a bizonyos határidı vészesen közeleg, dönteni
kell e tárgyban, errıl szól az elıterjesztés, illetıleg a határozati javaslat.
Kérdés, vélemény:
Szaniszló József kérdése, hogy a 3 éves kizárás mennyiben érinti a szennyvízberuházást?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy érinti nagyon is. Most vannak a 2. forduló elıtt, az
önmagában értelmezendı pályázat, ezt is érinti.
Kakas Béla polgármester azzal a súllyal, hogy ebben az állapotában a közbeszerzési
eljárásnak, amelynek eredményét nem lehet tudni, nincs értelme, meg sem szabad próbálni.
Dr. Bertalan Zoltán elég világos az, ha itt komoly beruházások és pályázatok eltőnnek,
illetve kizárják Sándorfalvát, akkor ez a kérdés nem kérdés, hogy ezt valamilyen szinten meg
kell lépni. Ez része volt a Pallavicini Tervnek ez a Bányató, amelyet bizonyos esetben
tartózkodással vagy ellenszavazattal jelzett. Viszont ha ekkora munka már benne van, akkor
arra lenne kíváncsi, hogy a költségvetés bizonyos értelemben lehetıvé teszi-e, vagy
felvállalhatják-e? Nyilvánvaló a támogatás, van egy önerı, azt mindannyian tudják, hogy a
költségvetés sem most sem a jövı évben nem lesz virágosabb. Egy projekt, amely ki volt

tőzve az egész program elején, és valamennyiük fejében ott volt, aki indult a választások
elején, hogy egy turisztikai célpont volt ez. Biztos benne, hogy egyik sarkos pontja lett volna.
Elgondolkodik azon, példaként a családi kasszát említette, hogy mennyit tud befektetni, fel
vesz-e hitelt, ki tudja-e majd fizetni. İ erre a részére lenne kíváncsi. Mert ha ezt
visszamondják, akkor az egyértelmő számára az, hogy azért kell visszamondani, mert ha nem
ezt tennék, akkor elesnének a többi pályázati lehetıségtıl is. A határidı lejár. Eltelt az 1 év.
Véleménye volt ez, nem kérdése. Belekezdek olyanba, amit a többség megszavazott. Mindegy
hogy ki szavazott igennel, nemmel, tartózkodással, de meg lett szavazva. Nem érti, hogy mért
ez a megtorpanás. A jogi részét érti, azért, a többi részét nem érti. Ha valaki válaszolni tud,
akkor megköszöni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem biztos, hogy tıle kell a választ hallania.
Dr. Bertalan Zoltán elmondta, hogy nem éppen tıle várja a választ. Elindultak egy pályázati
pénz megszerzéséért, voltak rá tervek, nem is kis pénz volt, amit már kifizettek a tervezıknek.
Most mi a jó nekünk? Mindenkinek a véleményét meghallgatják.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy amikor a Bányató gondolata felmerült, akkor a 2. nap ott
állt a tópartján a polgármester úrral együtt és nézték, hogy oda milyen csodát lehetne csinálni.
Ennek megfelelıen mindenki bele is rakta az ötleteit, gondolatait, hogy mit kellene oda
építeni. İ maga mindig, folyamatosan igennel szavazott erre a pályázatra. Onnantól szavaz rá
nemmel, ezt a pályázatot, ezt a beruházást nem szabad megcsinálni, hogy egyszerően nem az
terveztetett meg, amit eldöntöttek az elején. Sokkal nagyobb lett a beruházás, mint amirıl szó
volt. A Képviselı-testület, amikor arról beszélt a gondolat megszületésekor, hogy megvesszük
50 millió forintért a tavat, rászán a képviselı-testület durván 1oo millió forintot és ehhez fog
egy 100 millió forintos pályázati pénzt szerezni, ebbıl fognak csinálni ide egy természetközeli
olyan beruházást, amely valaha pénzt fog hozni az önkormányzatnak. Ehhez képest ott
vannak, hogy az önkormányzati rész, ha összeadnak minden költséget és bele számolják azt,
ami még ezután jönne, akkor közel 300 milliós beruházásról van szó, és ehhez kapnak 80
millió forintos támogatást. Eben a gazdasági helyzetben ezt nem bírja el az önkormányzat.
Pláne úgy nem, hogy látják a számokat, hogy mennyi pénz marad abban az esetben, ha ezt a
beruházást ebben a formában megcsinálják. Nagyon sok költséget lát még ebben a
beruházásban. A terv, lát benne nagyon sok mőködési költséget, aminek az ellentételezése
nem tőnik biztosítottnak. Lát olyan meg kezdett beruházásokat, aminek nem látják a
közbeszerzésének a végét, és lát még olyan megkezdett beruházást, aminek még a
befejezéséhez láthatóan plussz forrás kell. Úgy gondolja, hogy ez a mérető beruházás a
jelenlegi költségvetéshez túl méretezett. Az ı döntése mögött ez áll. A kérdése, hogy a
bányató beruházás, illetve ez a két kapcsolódó út beruházás ez milyen szinten van
összevarrva, milyen szinten kötıdnek egymáshoz? Az, hogy okafogyottá válik, azt nem tudja
elfogadni. Ugyanis, ha épít egy utat egy területhez, akkor annak a területnek az értéke nıni
fog. Ha épít egy sétányt ehhez a tóhoz, akkor ennek a tónak a megközelíthetısége javul.
Jelenleg kivitték a vizet, kivitték a villanyt, ezzel ennek a területnek jelentısen nıtt az értékes.
Ha a megközelíthetısége jó, akkor ez a terület piacképessé válik. Abban az esetben, ha ez a
beruházás ilyen jó gazdasági lehetıség, mint amirıl szó van, akkor ezt külsı beruházó is meg
tudja csinálni, és az önkormányzatnak ebbıl jelentıs bevétele lehet anélkül, hogy 200 millió
forinti körüli összeget kockáztatna. Kérdése konkrétan az, hogy ez pontosan mit fedez, hogy
okafogyottá vált.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy logika kötötte össze ıket. Olyan turisztikai
fejlesztésnek, szabadidıparknak kiszolgálását szolgálta volna, ami egységében volt
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értelmezve. Természetesen „Sétány az erdın keresztül” c. pályázatot megnyerték, amelynek
kivitelezése a megfelelı közbeszerzési eljárást követıen el lesz indítva, meg fog épülni az a
sétány. Az Utas pályázatuk elbírálás alatt van, ha nyernek az is el fog készülni. Az
eredményét látják majd. Lesz egy sétányuk, lesz egy 1-es, 4-es, és a tó melletti út tervszerinti
megvalósítás, csak a célját nem úgy fogja elérni, mint a logika szerint várható lett volna.
Dr. Sümegi Sándor nem ebben a logika szerint, de az értékként itt marad. Következı
esetleges másik beruházás, olyan áru beruházás, amivel lehet, hogy az önkormányzat
költségvetését szolgálja.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem releváns kérdés, hogy ennek a két útnak mi a
szerepe. Jelen pillanatban az is egy költség, ha nem lett volna turisztikai attrakció, feltehetıen
abba sem tettek volna milliókat. A „Sétány az erdın keresztül” pályázatnak gyakorlatilag van
más szerepe is, nyilvánvalóan a Kıvágói kiskertek megközelítése is. Sok elınye van annak az
útnak. Ez a közeljövıben építés szintjén már látható lesz.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy akkor nem vált teljesen okafogyottá.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a turisztikai attrakció szempontjából okafogyott,
egyébként nem.
Molnár Józsefné ha jól értette, 3 évre kizárnák Sándorfalvát a pályázati lehetıségbıl. İ a
Bányató vásárlását nemmel szavazta, nem látta a fantáziát benne, de menetközben már
másképp gondolja. Ez a Képviselı-testület, de a maga nevében fıleg, nem tehetik meg ezt
Sándorfalvával, sem a következı testülettel, hogy ilyen határozatot hozzanak, hogy 3 évre
kizárják az önkormányzatot a pályázatokból Ez maga a katasztrófa lenne. Ez egy
felvállalhatatlan dolog, ı azért is örült a név szerinti szavazásnak, mert a Pallavicini terv része
volt, milyen lelkesedéssel állt hozzá mindenki. Nem büntethetik Sándorfalvát ezzel, a
következı testületet sem. Az ı számára ez nagy felelısség, és személy szerint ezt ı fel nem
vállalja.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ezért kell felmondani a szerzıdést, mert ha
felmondják a szerzıdést, akkor nem követnek el szerzıdésszegést. Ha nem tesznek így, akkor
elesnek a pályázattól, vissza kell adni a pénzt. Azonban így nem. Az viszont tény, hogy
ugyanebben a pályázati körben legalább 4 évig nem rúgnak labdába, mert a tó beruházás
legközelebb 2014. körül valósulhat meg.
Molnár Józsefné elmondta, hogy nem nagyon látja tisztán a dolgokat, de ezt nem tudja
felvállalni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ez olcsóbb nem lesz. Az az ár, a 37 millió forinttal
már épülhetne. Ennyiért most megvalósítható lett volna, már épülhetne. Valóban nagyobb ívő
terv készült, mint annak idején elképzeltek, viszont a nagyobb évő terv értéket jelent és a
nagyobb évő terv minıséget és valós vonzerıt jelentett volna. Egyébként ebben a 140 milliós
kiviteli ajánlatban a strand épület együttesre, a hozzá tartozó infrastruktúra rendszer, a
hozzátartozó szennyvíz-csatorna rendszer kiépítése, a díszburkolatok, a strandoláshoz
okvetlenül fontos öltözık, tusolók, WC-k, azok az eladási helyek, ahol pavilonok
létesülhettek volna, stégek, hidak szerepeltek volna, illetve a további fejlesztés alapjait teszik
le. Képviselı úr mondta, hogy befektetıket lehet találni. Pont ez lett volna az alap. Ez nem
egy 140 milliós beruházás lett volna, ez jövıben a városnak milliárdos értékő beruházás
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alapjait tette volna le. Számára azért fájó, azért gondolja másképpen, mert elsı perctıl kezdve
egy irányba gondolkodott és nem tud eltérni ettıl. Tudja, hogy ezt a pénzt megérte volna.
Fıleg azért, mert az értékteremtés szempontjából a visszahozott megrendelés, az a 20 millió
forint körüli munka, amit a Városüzemeltetı Kft. elvégezhetett volna, nekik az mindenképpen
bevételt hozott volna. Ezen az áron lehetet volna ilyen nyomott áron és olcsón megcsinálni.
Úgy érzi veszteség éri a várost mindenképpen. Ez a keret azért lett megtervezve a Pallavicini
tervben megtervezve és az önerıre, hiszen látszik, hogy ez a dolga ennek a pénznek. Nem az a
dolga ennek a pénznek, hogy visszaadják, hanem a város egyetlenegy beruházását kellett
volna megvalósítani. Akinek nem tiszta, hogy honnan lenne bevétel, egy lángossütı, akár egy
pecsenye- hal sütı, vagy egy fagylaltárus, kerékpár vagy vízi-bicikli kölcsönzı, vagy napágy
kölcsönzı, vagy most tárgyalások folynak egy wakeboard center kialakítására. Ez komoly,
mivel nincs víz abban a tóban. Az áttelepedésrıl tárgyalnak most. Ezeknek a bérleti díjai,
azoknak a rendezvényeknek bevételei
Dr. Sümegi Sándor ahol wakeboard pálya van, ott semmi mást nem lehet mást csinálni.
Akkora helyet foglal, hogy nem lehet vízi-biciklizni mellette.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy pontosan meg van a helye, a kajak-kenu
szakosztálytól, a nyári táboros tervektıl is el lehet esni, a vízi strandolástól is el lehet esni. A
Hermann Ottó tavon nyilván akinek megéri, oda fog menni. İ ezek mentén gondolkodott és
ez a szolgáltatás nagyon komoly munkát jelentet, legalább 50-100 ember dolgozott ezen 2
éve, tervezıktıl a Városfejlesztı munkatársain és még sokan mások is. A tervek iszonyatosan
nagy munka volt, így most ez kidobott pénz. Ez a terv, ugyanezzel a feltétellel már nem fog
megvalósulni. Ezt most így lehetett volna megépíteni. A baj azzal van, hogy a természetes
viző strandolásnak a fenntartási költsége töredéke egy uszodafenntartásának. A múltkor
felvetett kérdésre, miért nem inkább az uszodát? 250 millió forint + ÁFA-s terv, ott van a
polcon, egy építési engedélyes terv, amit ha megvalósítanak, amíg geotermikus energiájuk
nincs, addig gázzal kellene főteni, hogy normális víz legyen. Annak a fenntartása az elég
komoly pénzbe kerülne. Arra nem volt pályázati pénz. Az új Kormány bízik benn, hogy a
sportra és szabadidıs tevékenység támogatására fordít gondot, akkor egy kisvárosi uszoda és
strand megvalósítható lenne. Készen van a terv, az nem kidobott pénz, és ha lesz erre
pályázat, akkor látványos dolgot lehet belıle biztosítani. Amíg az el nem készül, amíg az nem
pályázható és nem megvalósítható, addig kiválóan mőködött volna a tavak kérdése,
úszásoktatás, vízi sportok. Elindult volna a beruházás akkor akár a gyerekeknek lehetıség,
akár rendezvények háttere és szép lassan eladható turisztikai termék lett volna. E fölött most
már nincs joguk vitatkozni, egyetlenegy lehetıség van most, felmondani a szerzıdést.
Személyesen tárgyalt Balog Lászlóval a DARFÜ elnökével. Az Irányító Hatóság nem tud a
határidıre vonatkozó kérelmükre pozitív választ adni. Elfogadja, hogy itt egy nagyobb érték
valósul meg, elfogadja azt, hogy nehéz olyan számra felnézni, amit még eddig nem látott
Sándorfalva, ilyen beruházások esetében. Azt viszont nem tudja elfogadni, hogy a szituációt
és árérték arányban, értékteremtés és értékvesztés arányaiban mért nem tudják értelmezni. A
baj ott van, ott volt, hogy ezt meg kellett volna tervezni egy 600-800 milliós beruházásnak és
ütemezni. Lehetne egy hosszú távú, ütemezhetı projektet tervezni. Az iskolát tudja felhozni
példának. 7 ütem van tervezve az iskolának, amibıl most megvalósul x rész. Ott van a terven,
akár a szárnyak építése. Itt tulajdonképpen a tervezésben, vagy a pályázati rendszerben nem
lett leválasztva az, hogy most itt egy erdei iskola, annak az infrastruktúrája, strand épület
strandolással beindítva ennyi pénzbıl. Ennek ellenére, ugye volt egy korrekció, amikor egy
épületet levették a rendszerbıl, pont azért, bár benne van a kiviteli tervekben, mert annak a
megvalósítása már sokkal messzebbre vitte volna ezeket a költségarányt. Próbálták az elsı
ütemet értelmezni és nincs messze a valóságtól ezzel a 30 néhány millió forinttal, amelynek jó
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részét mi tudnánk kivitelezni. Nem volt ez azért annyira ügy, hogy ezért ezt az összes tényt és
2 éves munkát ki lehet dobni az ablakon. Más álláspontot nem tud képviselni.
Kónya József korábbi véleményeit nem kívánja újra elmondani a Bányató vásárlásával
kapcsolatosan, hiszen már ezt megtette. Elmondta már korábban azt is, hogy itt a beruházás
bekerülési költsége az, ami meggátolta a pozitív döntést. Ez kiderült a korábbi testületi ülésen
elhangzott hozzászólásokból is. İ nem támogatta, mivel ı nem látja azt benne, mint amit a
polgármester úr lát benne. Ez idıszakos használat lenne. Abban az idıszakban, amikor nyári
idıszak van akkor igen, de mi van a többi idıszakkal, 6-7 hónappal? Akkor is fenn kell
tartani, különbözı dolgokat kell biztosítani. İ nem látott benne soha olyan pozitív hozadékot,
ami arra inspirálta volna, hogy azt mondja, hogy jó még annak a 37-38 millió forintnak a
hozzátételével is. Biztos abban, hogy ha itt egy komolyabb költségvetést kapnak, vagy
szolidabb igénnyel lépnek fel a beruházást illetıen a tervezı felé, akkor talán bele fért volna
abba a keretbe, hogy az önkormányzatnak nem kellett volna a költségvetésébıl, illetve a
tartalékából közel negyven millió forintot hozzátenni. Azzal kapcsolatban is elmondta már
korábban véleményét, hogy a Kft. mint alvállalkozó 19 millió forintos munkát végzett volna.
Annak a 19 millió forintos teljesítménynek is van költsége, tehát nem ennyi lett volna a
végösszege. A Kft. az önkormányzat költségvetésébıl jelentıs összeget kap, hogy fenntudja
magát tartani és a testület által rábízott feladatokat el tudja végezni. Szerinte ez az oka annak,
hogy idáig haladtak el, a költségek magasak voltak.
Dr. Kurucsai Béla egyetért Kónya képviselıtársa által elmondottakkal. Kérdése az erdei
sétánnyal kapcsolatos, mivel ı úgy tudja, hogy ez a terület a DALERD Zrt-é, hogy az ı
hozzájárulása meg van-e ehhez a pályázathoz, ennek a munkának a folytatásához? A másik,
hogy szeretné, ha egyértelmően és konkrétan tisztáznák azt, hogy ennek a határozati
javaslatnak, ami elıterjesztésre került, elfogadása esetén mi a jogi helyzet. Az a jogi helyzet,
ami itt elhangzott, ı úgy értelmezte, hogy ha ezt a határozati javaslatot fogadják el, akkor
ezzel ez a projekt meghiúsul, de az önkormányzat a következı 3 évre nem zárja ki magát a
pályázati lehetıségekbıl. Azonban ennek ékesen ellentmond az elıterjesztés elsı oldalán a
harmadik szakasz, ami a szerzıdésszegés jogkövetkezményeit ecseteli. Ennek olyan
hangsúlya van, és ha itt nem hangzott volna el, - megjegyezte, hogy jó lett volna 24 órával
elıbb megkapni ezt az elıterjesztést - . Tehát, ha ezt az elıterjesztést elolvassák, akkor az ı
értelmezése szerint az a kicsengése, hogy a szerzıdésszegés jogkövetkezményei az Európai
Uniós pályázati rend alapján 3 évre kizárja magát az uniós és az államháztartás
alrendszereinek pályázati lehetıségei közül. Szeretné, ha ezt a jegyzıkönyvben rögzítenék, és
erre egyértelmően nyilatkozna az, aki erre illetékes, hogy ennek a határozati javaslatnak
elfogadása esetén nem zárja ki magát az önkormányzat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ne ezt a bekezdést ragadják ki, ami önmagában
igaz, hanem az elıtte lévı mondatot is, ami arról szól, hogy Sándorfalva Város
Önkormányzata 2009. április 8-án kötötte meg a Sándorfalva Nádastó Szabadidıpark
építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó támogatási szerzıdést. E szerzıdés mellékletét
képezi a pénzügyi elszámolás részletes szabályozása és az általános szerzıdési feltételek,
mely szerint: a Kedvezményezettnek a szerzıdés megkötését követı 12 hónapon belül a
megvalósítás érdekében 3. féltıl megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat,
legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérı mértékben közbeszerzési
kötelezettségének teljesítése mellett nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerzıdést 3.
féllel nem köti meg, vagy idıközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás
legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja, akkor szerzıdésszegést követ el. A szerzıdés
jogkövetkezménye pedig az, hogy ebben az esetben 3 évre a Kedvezményezett minden
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pályázati forrásból kizárja magát. Hogy ez ne történjen meg, errıl szól az elıterjesztés,
amelynek a címe is az, hogy lemondás DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú Sándorfalva
Nádastó Szabadidıpark pályázat támogatásáról. Ugyanis ha idıben lemondanak a
támogatásról, akkor értelemszerően nem követnek el szerzıdésszegést.
Dr. Kurucsai Béla elmondta, hogy ezt, amit most a Jegyzını elmondott, azt az anyag nem
tartalmazza. Ezért szerette volna, hogy a jegyzıkönyv rögzítse azt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ezt tartalmazza, most olvasta fel.
Dr. Kurucsai Béla elmondta, hogy a jegyzını azt olvasta fel, ami teljesen idegen ettıl a
határozati javaslattól. Az anyagban az elállásról szó nincs. Álláspontja az, hogy arról szól,
hogy mi történik szerzıdésszegés esetén. Amennyiben eláll az önkormányzat, azt az anyag
nem tartalmazza, csak a határozati javaslat. Ezért értette félre Molnár képviselı asszony is.
Dr. Kovács Beáta jegyzı úgy gondolja, hogy dolga az, hogy felhívja a tisztelt képviselıtestület figyelmét arra és e tekintetben Önnek teljesen igaza van képviselı úr igen,
hangsúlyozta azt, hogy ha és amennyiben ezt a határozati javaslatot nem fogadja el a tisztelt
képviselı-testült, abban az esetben beáll a szerzıdésszegés jogkövetkezménye. Úgy gondolja,
hogy dolga, hogy a szerzıdésszegés jogkövetkezményérıl egyértelmő tájékoztatást adjon
mindenféle preiudikációs szándék nélkül.
Dr. Kurucsai Béla a jegyzı kötelessége a szerzıdésszegés következményeire felhívni a
képviselı-testület figyelmét, hogy az teljesen megalapozottan tudja meghozni a döntését,
minden következmény ismeretében.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez teljesen így van.
Dr. Bertalan Zoltán elmondta, hogy a testületi ülést elırevivıen véleménye az, mivel a
határozati javaslatról szavaz a testület, hogy egy olyan 3. pontot bele lehetne rakni, hogy
amennyiben ez a szerzıdésfelmondás megtörténik akkor nem lesz semmiféle egyéb hátrányos
következménye Sándorfalva Város számára. Ekkor részben választ kapnának, és mindenki
felemelné a kezét. Elızı kérdésére, amit feltett, dr. Sümegi képviselı társa megválaszolt. İ
csak a miértjét nem érti, hogy jutottak ide. Azok a képviselık, akik akkor igennel szavaztak,
természetesen mondják el véleményüket, valószínő, hogy van véleményük, vagy nem akarják
elmondani. Miután kilyukadtak egy ilyen helyzethez, gondolja ez a megoldás. Technikai
javaslatként tette fel ezt a 3. pontot, ami személy szerint is megnyugtatná. Tekintettel arra,
hogy Sándorfalvát képviselik mindegy hogy meddig, most szeptemberig vagy utána még a
további ciklusban is, ha megválasztják ıket, de addig is kötelességük a várost egyértelmően
képviselni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette Dr. Bertalan Zoltán képviselı javaslatának figyelembe
vételével az új határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester mielıtt szavazásra tenné fel az új határozati javaslatot, elmondja,
hogy mindenféle egyeztetés és engedélyezési folyamat megtörtént vagy meg fog történni
ebben a szakaszban. Amikor vezették ki az ivóvíz-gerincvezetéket akkor egy nagyon jó és
rugalmas együttmőködés került kialakításra a DALERD Zrt-vel. A nyomvonal is úgy van
meghatározva.
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Dr. Kurucsai Béla azért kérdezte, mert információi szerint nem tudnak róla.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nyilván addig nem fog kivitelezés elkezdıdni,
ameddig nem lesz meg.
Dr. Kurucsai Béla elmondta, hogy jó, de addig nem kellett volna pályázni. A DALERD Zrt.
nem tud errıl, de lehet, hogy rossz az információja.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a DALERD írásban nyilatkozott. Pályázatot nem is
adhatnak be a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata nélkül.
Dr. Kurucsai Béla elmondta, hogy ez megnyugtató. Kérdésként tette fel és a választ
megkapta.
Gémes József elmondta, hogy egy kicsit másképp közelíti meg a dolgot. Közel 40 millió
forinton múlik az, amirıl ma döntenek, hogy hozzá tegyék vagy sem. Annak idején, amikor
kitalálták és megtervezték, hogy legyen ez a tó, ez a beruházás, megbeszélték, hogy legyen és
mindenki akarta. Csak azt nem tudja, hogy ki volt az a személy, vagy az, aki nem figyelt oda,
hogy rendelte meg a dolgokat, hogy ilyen sokba került. Ugyanígy jártak a Holcim háznál, 30
millió ott is elszállt, ugyanígy jártak a buszpályaudvarnál ott 20 millió szállt el, most itt 40
millió. Ez nagyon sok pénz. Most nincs itt a kollegája, ı azt mondta neki, hogy 100 millióból,
vagy 80 millióból lehet csinálni 1 milliárdot. Elszórnak lassan 80 milliót, ebbıl lehetett volna
800 milliót, 1 milliárdot csinálni, ha nagyobb az odafigyelés. Aki ehhez ért, ı ehhez nem ért.
De annyit ért hozzá, hogy ez a 30 millió nagyon sok, ezért valakit felelısségre kell vonni, neki
ez a véleménye. Most nyernek 80 milliót és hozzátesznek 200 milliót. Megérti azt, hogy
összességében, értékben nı, nem vitatja ezt. De azaz egésznek a lényege, hogy 4 év alatt
elköltsék a 600 milliót? Úgy gondolja, hogy nem, hanem az, hogy értéket teremtsenek.
Nagyon tetszett neki a dolog, meg lett csinálva az Ady endre utca, nem kellett hozzá tenni,
nem lıttek túl a célon, nem szállt el a dolog. De azért valahol, valakinek felelıssége van,
jelezni felé, hogy valami nem stimmel, mivel 40 milliót hozzá kell tenni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az 32 millió forint.
Gémes József elnézést kért, 32 millió forint. Ez nagyon sok. Lehet, hogy a képviselı-társai is
másképpen döntöttek volna ha, mint Kónya képviselı társai is elmondta, hogy a Kft. 19
milliós munkájával lett volna alvállalkozó. Ha bevállalt volna többet a Kft., 40-50 milliót, de
sajnos nem. Polgármester úr valamikor azt mondtad, hogy a Kastély felújításánál több
lehetıség van, mint amennyibe fog kerülni, hogy ez elmegy abban. Nem ment el. Valami nem
stimmel. A kettıt ugyanaz elvitte, akkor mért nem vitte el egyiket a másik el. 39 millió
forintba fog kerülni a Budai ház felújítása, ezért 2 új házat építhetnének. Valahol valami el
van számolva, lehet, hogy a többi képviselınek nem nagyon nagy számok, de neki igen.
Nagyon sajnálja, hogy ez idáig fajult, hogy esetleg nem pályázhatnak. Szombaton oda volt az
átadáson. Polgármester úr a beszédedbe bele fontad azokat a képviselıket, akik nem
szavazták meg ezt a dolgot. Nagyon rosszul esett neki és más képviselınek is. Azt mondták
neki és másik képviselıtársának lakosok, hogy szerdán felnyújtsátok a kezeteket és igennel
szavaztok, de azok nem látják, hogy mennyibe fog ez kerülni már. Errıl viszont nincs nekik
tájékoztatás. A sándorfalviak nevében bántotta szintén, hogy bele lett szıve a beszédbe, hogy
ünnepelni sem jönnek el. Van, aki megsértıdött rajta. Vagy ráérnek, vagy nem, vagy rossz
volt az idı, ezt nem vitatja. Ennyien voltak, nagyon sajnálja. Valami nem stimmel, így szórni
a pénzt.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem megkövezve, de egy pár kérdésedre
képviselıtársam adnék választ. Ezeket is tényszerően kell tudomásul venni. Elıször is nem
mőködı és tervezı csapattal, városfejlesztı csapattal vették át ezt a feladatot 2006-ban. Fel
kellett állítani egy csapatot. Senki nem emlékszik arra, hogy iszonyatos rövid határidıvel
kellett megcsinálni a terveket és ezeket a pályázatokat. Úgy sokszor, hogy délután 3-kor
megérkezett a tervezı aláírni és 4 óráig be kellett érni a pályázattal. Nem ez a fı lényeges
része. Nem volt kipróbált tervezıjük és olyan gárdájuk, aki segíthette volna azonnal ezt a
munkát. Az a vád viszont nem fogja érni, hogy felülírták a pályázatukat 30-40 milliókkal,
hogy elsíbollyunk belıle pénzt, hanem mind alá van lıve. Ez egy rossz pályázati
gondolkodás, illetve egyfajta pályázati gondolkodás, mert nagyon nehezen tudod belıni még,
hogy nincs még rendelkezésedre álló terv és költségvetés, a pályázat meg plafonos. Akkor
csinálsz egy körülbelüli tartalmat, megpróbálod belıni az átlagos négyzetméter árak stb. a
pályázati feltételeknek megfelelıen, és amikor elérsz oda, hogy az egész beadható lesz, akkor
már érzed, hogy ez valószínő, hogy alá van, vagy fölé van lıve. De amit úgy gondolsz, hogy
fölé van lıve, akkor ott meg kiderül a Kastélynál, hogy egy csomó dolog beáll a rendszerbe és
nagyobb fogható pénzt nem tudsz kivenni, átcsoportosítani. Az alálıtt pályázatoknál pedig az
van, hogy ilyenkor az a kínos, ha 50%-os pályázatról van szó, hogy valóban miután nagyobb
értéket akarnak, vagy kell elérniük ahhoz, hogy indíthassák ezt a rendszert, hozzá kell tenni.
Ez nem azt jelenti, hogy ezt a pénzt elkótyavetyélik, vagy más célra költik, azt a tervezıi
hibát, vagy azt a rendszerhibát, mert vagy azért mert idı nem volt rá, vagy késıbb érte utol a
költségvetés a terveket. A buszpályaudvart vagy bármelyiket, ha ez a rendszer idıbe áll és van
idı erre, akkor úgy fogadod el, hogy nem kell hozzátenni és az a harminc millió, vagy húsz
millió helyére talál. Mindig azt kell nézni, hogy milyen célból rakjuk hozzá, mit kaptál érte és
így akkor az a vád nem érheti, hogy 40 cm-es kilátót építünk ennyi pénzbıl, hanem igen
ennyit hozzátettek, de ekkora érték lett belıle. Lehet megdorgálni valakit, de azok meg is
kapták szempontként a következıknél, ha van már idı pontosabban tervezni, úgy tegyék azt.
Nagyon nehéz forintra belıni.
Győjtsenek példákat a többi önkormányzatnál, pl. a makói fürdınél, vagy az összes többinél,
több százmillió forintokkal. A rendszernek lehetnek kiküszöbölendı csorbái, nem dobnak ki
pénzt az ablakon, hanem az ahhoz az értékteremtéshez szükséges tıkét kell hozzátenni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı azzal szeretné befejezni, hogy van, hogy a pályázati rendszer ilyen
ravasz, és vannak általuk kiküszöbölhetetlen dolgok. A buszpályaudvart, megítélése szerint
jól lıtték be. Bizonyára emlékszik a tisztelt képviselı-testület arra, hogy a bíráló bizottság
csökkentette az általuk kért támogatás összegét arra hivatkozással, hogy az ı véleményük
szerint indokolatlanul magas az útépítésre szánt költség. Azt az összeget kellett hozzátenni a
buszpályaudvarhoz amennyivel gyakorlatilag csökkentette a támogatási igényüket a bíráló
bizottság. Történetesen azt a pályázatot úgy tőnik, hogy költségvetés szempontjából jól
tervezte meg a tervezı, a bíráló bizottság viszont másként ítélte meg. Azt az összeget kellett
hozzátenni. Egy pályázatnak mindig vannak kötelezı járulékos költségei, még hozzá igen
magasak, amit a másik oldalon is kell nézni, ilyen pl. a projektmenedzsment költség. Például
a projektmenedzsment költség az, amit meg tudnak saját maguknak takarítani, mert a
projektmenedzsment a saját Városfejlesztı kft. Összméretében, ha minden járulékos költséget
néznek, akkor egy pályázatos beruházás ilyen értelemben többe kerül, mint egy sima
beruházás.
Gonda László elmondta, hogy a tervezet, ami elıttük van, arról szól, hogy ha nem fogadják
el, akkor hozzá kellene tenni 37 millió forintot. Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy lehet,
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hogy nem követnek el szerzıdésszegést, nem zárják ki magukat a pályázatokból, ha
elfogadják ezt a határozati javaslatot, viszont ı akkor is érez egy óriási presztizs veszteséget,
azáltal, hogy ez a szabadidıpark kialakítása eléggé hamar be lett harangozva a médiába.
Biztos, hogy lesz ennek következménye, hiszen ennek ugyanúgy híre megy, mint ahogy nem
fogadták el a szabadidıpark kialakítást. Mindent beterveztek, megjelentek a Délmagyarország
c. napilapban is. Ha híre megy a Dél-alföldi régióban, akkor a következı pályázatuk
elbírálásánál nem biztos, hogy pozitívan állnak hozzá azok a személyek, akik eddig
támogatták Sándorfalva pályázatát. Van ennek ilyen hatása is.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy minden nyertes pályázatról beszámoltak, ez
kötelezı is, és nyilván mindenki büszkén számol be. Nem véletlenül szokták hangoztatni,
hogy a Dél-alföldi Regionális Operatív Programhoz illesztett sándorfalvi célok, vágyak
kidolgozva megtalálták helyüket ebben a rendszerben és külsı szemlélık külön kiemelték,
hogy Sándorfalva ezt a turisztikai attrakciót kívánja megvalósítani.
Dr. Bertalan Zoltán végleg tisztázzák, ebben az esetben nem követnek el szerzıdésszegést,
és ha a Jegyzı asszony által is már ismertetett kiegészített, határozati javaslatot fogadják el,
akkor Sándorfalva nem esik el a következı 3 évben a pályázati lehetıségektıl. Ezt most
kötelezı elfogadni, mert másképp a város kerülne nehéz helyzetbe.
Szaniszló József elmondta, hogy ez a kisebbik rossz.
Gonda László elmondta, hogy nagyon is értette mirıl van szó. İ mindig megszavazta, most
is megszavazná. Most nincs más lehetıség, mint ezt a határozati javaslatot elfogadni. İ csak
arra akarta felhívni a figyelmet, hogy ezzel veszítenek is és nem is keveset.
Kakas Béla polgármester felkérte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt, hogy a kiegészített
határozati javaslatot ismertesse.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a kiegészített határozati javaslatot, mely szerint:
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú
„Sándorfalva Nádastó Szabadidıpark” projekt megvalósítására elnyert 86.586.405 Ft
támogatásról lemond, – annak érdekében, hogy ne érje Sándorfalva Város Önkormányzatát
joghátrány jövıbeni pályázati lehetıségei okán - egyúttal a megkötött Támogatási
Szerzıdéstıl eláll arra tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevıvel az
ajánlati ár nagyságrendje miatti forráshiány miatt meghiúsult a szerzıdéskötés, és a
Kedvezményezett ennek következtében a hivatkozott támogatási szerzıdésben rögzített
feltételeket nem tudja teljesíteni. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket a Közremőködı Szervezet felé tegye
meg, egyúttal felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a projekt saját erıre elkülönített és fel
nem használt összegének a költségvetésben a Tartalékba történı visszahelyezésérıl.
Kakas Béla polgármester az ismertetett határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
56/2010. (IV. 01.) Kt.
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Tárgy:

Lemondás a DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú
Szabadidıpark” projekt támogatási összegérıl

„Sándorfalva

Nádastó

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a DAOP-2.1.1/E-2008-0020
kódszámú „Sándorfalva Nádastó Szabadidıpark” projekt megvalósítására elnyert
86.586.405 Ft támogatásról lemond, – annak érdekében, hogy ne érje Sándorfalva
Város Önkormányzatát joghátrány jövıbeni pályázati lehetıségei okán - egyúttal a
megkötött Támogatási Szerzıdéstıl eláll arra tekintettel, hogy a közbeszerzési eljárás
során nyertes ajánlattevıvel az ajánlati ár nagyságrendje miatti forráshiány miatt
meghiúsult a szerzıdéskötés, és a Kedvezményezett ennek következtében a
hivatkozott támogatási szerzıdésben rögzített feltételeket nem tudja teljesíteni.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával
kapcsolatos intézkedéseket a Közremőködı Szervezet felé tegye meg, egyúttal felkéri
a jegyzıt, hogy gondoskodjon a projekt saját erıre elkülönített és fel nem használt
összegének a költségvetésben a Tartalékba történı visszahelyezésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint KSZ.
4. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
5. Sándorfalva Város - és Vállalkozásfejlesztı Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. - Kácsor Péter ügyvezetı
6. Irattár.
Kakas Béla polgármester az ülést 18 óra 13 perckor bezárta.
K.m.f.
Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:
Dr. Sümegi Sándor
képviselı

Szaniszló József
képviselı

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
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