GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
24/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 20.-i rendkívüli üléséről az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi
István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Nagyné Perjési Anikó képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Pardi László osztályvezető valamennyi napirendhez
Dr. Szatmári Péter ügyvéd az 1. napirendhez

Jegyzőkönyv
vezetők:

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 7.30-9.30

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen jelenlévő képviselőket,
Jegyző urat, Aljegyző urat és a szakértőként jelenlévő Dr. Szatmári Péter ügyvéd urat.
A rendkívüli ülés összehívására a Belvíz III. ütem beruházással kapcsolatban szükséges
döntés meghozatala miatt került sor.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő. Marton Dániel és Márjalaki József képviselők jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt
nem tudnak jelen lenni. Poharelec László képviselő késve fog érkezni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Timár Irén és Béres János képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
433/2013. (IX. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli Lehóczkiné Timár Irén és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Az ülés napirendjét a meghívó szerint javasolta meghatározni.
1. Beszámoló a Belvíz III. ütem beruházásról
2. Bejelentések
Megkérdezte van-e észrevétel, más javaslat.
Hozzászólás nem volt, a képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
434/2013. (IX. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Beszámoló a Belvíz III. ütem beruházásról
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Beszámoló a Belvíz III. ütem beruházásról
Várfi András polgármester visszautalt az augusztusi ülésen hozott azon döntésre,
melyben utasították a Polgármestert, hogy rendszeresen számoljon be a beruházásról, az aktuális fejleményekről. Sajnálatos módon most még csak a beruházás állásáról
tud beszámolni, mivel jelenleg még áll ez a beruházás.
A szeptember 18-i konzorciumi ülésen, melyen Alpolgármester úr és Jegyző úr vett
részt, a konzorciumi tanács úgy foglalt állást, hogy hétfőig Gyomaendrődnek nyilatkozni kell, hogy el tudja-e végeztetni ezt kivitelezést, vagy nem. Ha nem, úgy leválasztanak bennünket a konzorciumból és számunkra az marad, hogy pereskedjünk a kivitelezővel, kártérítési igénnyel lépjünk fel a konzorciummal. A beruházás viszont nem
fog megvalósulni.
A belvíz rendezések sorában egy igen fontos beruházás lenne, melynek során három
holtágnak az iszaptalanítása valósulhatna meg. Ezáltal nőne azok befogadóképessége, és a környezetre gyakorolt hatásuk is javulna.
A testület döntésének megfelelően háttértárgyalásokat folytatott a megyében ilyen
jellegű munkát végző Békés-Drén Kft. –vel, aki az írásos ajánlata szerint nettó 230 mil660. oldal

lió Ft-ért vállalná el ezt a munkát, de hivatkozva az előttünk álló időjárási viszonyokra,
a munkát csak 2014. április 1-én kezdené meg és augusztus 15-ig tudná befejezni. Ez
azzal járna, hogy a közbeszerzési eljárásban győztesként kihirdetett Geotechnika 84
Kft-vel felbontanák a szerződést, új közbeszerzést írnának ki, és akkor lehetne esély
arra, hogy a Békés-Drén Kft nyerjen. De meg lenne az esély arra is, hogy a
Geotechnika Kft is vagy annak alvállalkozói újra pályáznának.
A tegnapi nap folyamán Pardi László osztályvezető úrral ismét tárgyalást folytattak a
Geotechnika 84 Kft-vel, akik részéről ismét elhangoztak ígéretek arra vonatkozóan,
hogy a jövő héten a munkákat meg tudják kezdeni, és azt követően be is tudják fejezni. Ígéret már sok volt részükről, melyekre mi ügyvédi segítséggel mindig megválaszoltunk. A mai nap reggel emailan az alábbi tartalmú levelet küldték: „A munkavégzéshez tervezett kotró elektromos erőforrását biztosító aggregátor meghibásodott. A tegnapi napon sikerült pótolni, a berendezés úton van. Mellékeltük a kereskedő által küldött felvételt, ennek ismeretében 2013. 09.24-re tervezzük a kotróhajó
helyszíni összeállítását. Az eszközök beszállításával a debreceni Aradi Kft-t bízták
meg, a szállítást öt kamionnal fogja végezni. Daruzási munkálatokra a mellékelt fényképen látható darut fogják alkalmazni. A kotróhajó szétszerelése a tegnapi napon
megkezdődött az előző munkaterületen. Mellékeljük az erre vonatkozó felvételt. Nyilatkozunk a kotróhajó teljesítményéről, havi szinten teljesítménye iszapra vonatkoztatva 30.000 m3, ha meder anyagot kell kotorni. 50.000 m3 a havi teljesítmény, ha
folyós, lágy iszapot kell kotorni. A gép típusa Vartman 10/12. Összefoglalva: 2013.
09.24-én megkezdjük a kotróhajó összeszerelését, és a nyomóvezeték kiépítését. A
fent bemutatott kotróhajó az időjárási viszonyokat is figyelembe véve megfelelő az
önök által meghatározott véghatáridőik 2014. 03. 29-ig, a munkát el tudja végezni.
Ezen határidőig bármilyen veszélyben látjuk a teljesítést készek vagyunk a kotróhajó
kapacitás növelésére.”
Az említett újbóli egyezetésen arról volt szó, hogy ha a jövő héten az első kotróhajó
megkezdi a munkát, akkor rá kéthétre megkezdi a következő kotróhajó is. Ennek
megfelelően elképzelhető lenne, hogy ez a munka elvégzésre kerüljön. Többek véleménye viszont, hogy ez a munka 5 C˚ alatt nem végezhető. Ugyanakkor a kivitelező
nem vette figyelembe a nagy szállítási távolság, ahová az iszapot majd elszállítják,
amihez szükséges egy nyomásfokozó beépítése. Ugyanakkor lehetőség lenne más
területnek a bevonására, ami segíthetné a munka elvégzését.
Kérte a képviselőket vitassák meg a lehetőségeket, melyik megoldást válasszuk. Vagy
kiemelnek bennünket a projektből és ér bennünket 15 millió Ft kár, ami miatt kártérítési igénnyel lépünk fel, vagy kérjük a kivitelezőt, hogy hétfőig nyújtsa be a beruházás
sikeres megvalósítását igazoló dokumentumokat.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat tájékoztassa a testületet, hogy mi volt a szakvéleménye Dr. Goda Péter úrnak, illetve részleteiben mondja el a beruházás eddigi történéseit.
Dr. Csorba Csaba jegyző elöljáróban köszöntötte Dr. Szatmári Péter urat, aki Dr. Varga Imre ügyvédi irodájának képviseletében van jelen. Ügyvéd úr az, aki részt vett a
beruházás előkészítésében, ismeri annak minden részletét.
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A végső határidő, amíg ezt a munkát el kell végezni 2014.március 29. Ez az utolsó
nap, amíg az NFÜ a számlát befogadja. Ez azt jelenti, hogy március hónapban még
lehet munkát végezni, viszont március 29. után megnyílik a pénzügyi teljesítés, csak
pótmunka végzése miatt lehet időpontot csúsztatni. Nagyban befolyásolja még az
NFÜ döntését, véleményét, hogy hozzájuk szeptember 25-ig kell beérkezni annak a
kérelemnek, ami a pótkeret felosztásáról dönt, illetve ha a Gyomaendrődöt kiemelik a
projektből annak a pénznek a felhasználásáról. Ez egy lényegesen objektívebb határidő, mint a március végi, ugyanis azt követően támogatási szerződés módosítására
már nincs lehetőség. Ez viszont azt eredményezné, hogy ha a kivitelező nem teljesíti a
munkát, akkor bedönti az egész projektet, melynek végső összege a Gyomaendrődi
munkát is figyelembe véve 2.1 milliárd Ft. Gyomaendrődi projekt értéke ebből 210
millió Ft. A többi 15 településen a beruházás 60-90 %-os készültségi fokon áll. Több
település is van, aki már 100 %-on áll. Rajtunk kívül még Békésen problémás ez a beruházás, de ott is meghaladja az 50 %-ot. Ott az a probléma, hogy a kivitelező csődbe
ment, de van lehetőség új kivitelezőt kiválasztani.
Ezen külső feltételeken kívül vizsgálni kell továbbá, hogy lehet-e új közbeszerzést lefolytatni. Ha nincs jogorvoslati lehetőség, akkor megvolna a lehetőség az új közbeszerzésre, de a jogorvoslatot nem lehet kizárni. Önmagában az új közbeszerzés lefolytatása nem eredményezheti a projekt össz teljesítési határidejének befejezését.
Az NFÜ álláspontja erről a projektről, ami az ottani egyeztetésen is elhangzott, hogy
nem kívánja a 16 település projektjét elveszíteni, hanem keresi azokat a megoldásokat, hogyan lehet minél kisebb veszteséggel kijönni, és mi az a végső határidő, amire
teljesíteni lehet. Erre találták azt a megoldást, hogy Gyomaendrődöt le lehet választani az össz projektről, és így az egész megvalósulás nem kerül veszélybe.
Tehát jelenleg úgy néz ki, hogy Gyomaendrődöt kivéve a többi település a teljesítési
határidőt tartani tudja.
Mit vár tőlünk a konzorcium? A legutóbbi konzorciumi ülésén egyértelműen megfogalmazódott, hogy nem kívánják elveszíteni ezt a 2.1 milliárd Ft-os projektet. Ezen az
ülésen a konzorcium tagjainak azt a döntést kellett volna hozni, hogy nem látják
megvalósíthatónak, befejezhetőnek a Gyomaendrődi beruházást, ezért az NFÜ által
felkínált lehetőséggel élni kívánnak, miszerint Gyomaendrődöt válasszák le erről a
programról. Végül azonban a konzorcium elnökének és néhány tagjának a javaslatára
azt a döntést hozták, hogy Gyomaendrődnek ma 12 óráig adnak időt a problémák
rendezésére, a testületi döntésről szóló határozat megküldésére. Ez a határidő annak
figyelembe vételével alakult ki, hogy a konzorciumnak szeptember 25-ig kell megküldeni az NFÜ-höz a 250 millió Ft-os pótkeret felosztásáról szóló döntését. Ugyanakkor
fontos, hogy amennyiben Gyomaendrőd leválasztásra kerül a programról, úgy a mi
rendelkezésünkre álló 210 millió Ft-ot is fel kívánja osztani a konzorcium.
Összegezve tehát a mi szempontunkból két megoldás lehetséges. Az egyik, hogy
megvalósíthatónak látjuk a beruházást, ezt megküldjük a műszaki ellenőrnek és a
projekt menedzsernek azzal, hogy a Gyomaendrődi összeget ne osszák fel. Erre azonban a konzorcium még mindig dönthet úgy hétfőn, hogy ő ezt nem látja garantáltnak, és azt javasolja, hogy Gyomaendrődöt le kell választani.
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A másik lehetőség, hogy a Gyomaendrőd azt mondja, nem kapott annyi garanciát a
kivitelezőtől, hogy ezt a beruházást megvalósíthatónak tartsa, ezért tudomásul veszi
projektről való leválasztást. Fontos megjegyezni, hogy a 250 millió Ft-ot pótkeretből
még Gyomaendrődnek is lenne 50 millió Ft pótkeret igénye a cigányvárosi területen
keletkező veszélyes hulladék elszállítására.
A konzorciumi ülést követően egyeztetést folytattak Dr. Varga Imre ügyvéd úrral,
hogy szerinte lehet-e olyan garanciát kérni a kivitelezőtől, amivel a konzorciumot
meg tudják győzni. Ügyvéd úr egyetlen garanciát javasolt mégpedig, hogy az alvállalkozó készfizető kezességet vállal a fővállalkozóért, a munka elvégzésére. Ugyanis az
alvállalkozó az, aki rendelkezik a technikai feltételekkel. Az Ügyvéd úr azért is javasolta ezt a megoldást, mert a kivitelező részéről már több komoly ígéret is történt, melyekből aztán tényleges teljesítés nem lett.
A tegnapi nap további egyeztetést folytatott Dr. Goda Péter úrral, a projekt tervezőjével, aki rendelkezik annyi szakmai tapasztalattal, hogy meg tudja ítélni, hogy márciusig ez a munka kivitelezhető-e vagy sem. Goda úr is ugyan azokat az aggodalmakat
fogalmazta meg, mint a Békés-Drén Kft. Végül is azon a véleményen volt, hogy az
összes kockázati elem figyelembe vételével, ha kivitelezői oldalról neki kellene dönteni, akkor ezt a munkát bevállalná akkor, ha a megfelelő kotró rendelkezésre áll, és
ehhez meg van a megfelelő személyzet is. A másik a logisztikai kérdés, ugyanis ezeknél a munkálatoknál az üzemanyag ellátás a problémás és a csőfektetés és egyéb hiba elhárítási munka, ami ilyenkor előfordul. Összegezve: megfelelő kapacitással, személyzettel március 29-ig ez a munka elvégezhető, leszámlázható. Az esetleges problémákat pedig pótmunkába lehetőség van orvosolni. Legalább 2 hajó és megfelelő
tartalék hajó szükséges a munkák elvégzéséhez.
Toldi Balázs alpolgármester véleménye szerint az, hogy a Békés-Drén Kft – aki a megyében, de akár az országban is egyetlen vállalkozás, aki egy ilyen jellegű munkát
ilyen határidőre el tudott volna végezni – sem vállalja ezt a munkát nagyon sokat elmond arról, hogy nekünk kinek szabad és kinek kell hinnünk. A maga részéről nem
biztos, hogy meg merne bízni egy olyan vállalkozásban, aki egy éve csak hazudozik
nekünk. A konzorciumi ülésen a műszaki ellenőr és a projekt menedzser is egyértelműen megmondta, hogy nem látnak semmi biztosítékot arra, hogy ez a projekt megvalósuljon Gyomaendrődön ezzel a kivitelezővel.
A javasolt kezességvállalás kérdése is elgondolkodtató, hiszen ki az, aki 2 milliárd Ftra kezességet vállal ma 12 óráig, ilyen kivitelezői hozzáállás után, akinek egy év után
sem sikerült ide felvonulni. Nem biztos, hogy nekünk meg kell bíznunk ebbe a kivitelezőben. De ha mi még meg is bíznánk benne, nem biztos, hogy a konzorcium meg
fog.
Dr. Csorba Csaba jegyző további tájékoztatásként elmondta, a kivitelezői szerződésben október 11-i teljesítési határidő került megjelölésre. Az idő közelettével az látható, hogy ez a határidő már nem lesz tartható. A műszaki ellenőr többször is
felfüggesztette a munkát, eddig összesen 2-3 hónapra, tehát ha ezt az időt kiveszsük
az október 11-i határidőből, akkor nem fog késedelembe esni a kivitelező. Így reálisan
van lehetőség arra, hogy teljesítsen.
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Hangsúlyozni kell azonban, hogy július 1-el minden olyan vélt vagy valós akadály elhárult, ami a teljesítést akadályozhatta volna. Tehát objektíven novemberre lezárulhatott volna a kivitelezés.
Meg kívánta jegyezni, hogy a 300 millió Ft, amit a Békés-Drén Kft. kért volna, az öszszeszedhető lett volna, pénzügyileg ezt az önkormányzat tudta volna teljesíteni.
Poharelec László képviselő kifogásolta, hogy az elnök a műszaki ellenőr és a projekt
menedzser nincs jelen a mai ülésen, akiknek igen nagy szerepük van ebben a projektben. Kíváncsi lett volna az ő véleményükre. Ugyanakkor a kivitelező képviselőinek is
itt kellene lenni és adott esetben a helyszínre kivinni a képviselőket, hogy saját szemükkel bizonyosodhassanak meg arról, hogy a gépek tényleg itt vannak.
A műszaki ellenőrnek már július végén jelezni kellett volna felénk, hogy problémák
vannak a Gyomaendrődi beruházással. A konzorcium most minket akar felelőssé tenni, és mi döntsünk úgy, hogy közben ennek a projektnek van egy menedzsere. A menedzsert eddig miért nem vonta felelősségre a konzorcium. Nekünk most egyértelműen azt kell védeni, hogy ez a beruházás megvalósuljon.
Nagyné Perjési Anikó képviselő értelmezése szerint, ha a műszaki ellenőr 3 hónapra
felfüggesztette a munkát, akkor az október 11- határidő nem annyi, hanem január 11.
Ha mi most felbontjuk a kivitelezővel a szerződést, akkor nem járunk el jogosan, hiszen a kivitelező mondhatja azt, hogy január 11-ig ezt a munkát el tudja végezni. Tehát mi alapján fogjuk beperelni.
A másik kérdése, hogy milyen összegű felelősségbiztosítása van a kivitelezőnek, az
fedezi-e ezt a 210 millió Ft-ot.
Ilyen mélységben eddig nem kapott a testület tájékoztatást erről a beruházásról. A
most elhangzottak után hogyan tudnak felelősségteljesen dönteni ekkora összegről.
Toldi Balázs véleménye szerint, ha nem mi zárjuk ki magunkat, hanem a konzorcium
zár ki bennünket, akkor nem a mi hibánkból nem fog ez a projekt megvalósulni.
Dr. Szatmári Péter ügyvéd úr reagálva az eddigi hozzászólásokra elmondta, olyan
összegű felelősségbiztosítása bizonyára nincs a kivitelezőnek, ami lefedné ennek a
beruházásnak az értékét.
Igaz lehet az a vélemény, hogy ha adott esetben a város kikerül ebből a projektből, az
milyen módon történik, de az sem mindegy, hogy milyen okból. És az sem mindegy,
hogy Gyomaendrőd részéről akár a konzorcium, akár az NFÜ lát e mulasztást, vagy
nem. Ha mindenki elfogadja, hogy rajtunk kívül álló okról van szó, olyan, amit nem
tudtunk kellően befolyásolni, akkor teljesen más a felállás, mint ha azt állapítják meg,
hogy az önkormányzat részéről történt mulasztás. Ha kiemelik a várost ebből a projektből, a konzorciumi tagok részéről a városra eső általános költségek esetleges érvényesíthetősége is felmerülhet. Az adott helyzetben úgy látja, hogy a legnagyobb
probléma az lehet, hogy a projekt nem valósul meg, aminek jelenleg igen nagy az
esélye. Azt kell kitalálni, hogy milyen megoldással tudnák az azt követő helyzetet a
lehető legjobban kezelni. A kivitelező legutóbb 148 napot kívánt beállítani olyan időszakként, amikor nem végezhetett munkát az ő álláspontja szerint.
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Az építési naplóban vannak olyan bejegyzések, amikor kifejezetten a műszaki ellenőr
felfüggesztette a teljes munkavégzést. Ezt az időszakokat késedelmesnek nem lehet
tekinteni a kivitelező részéről. A kivitelezővel kapcsolatban azt az időszakot, amit az
építési napló alapján jogosnak kell tartani, azt hozzá kell adni a szerződésben szereplő határidőhöz és az lesz az az időpont, amit végső teljesítési határidőként számon
lehet kérni.
Dr. Csorba Csaba jegyző úr egyetértett a képviselők aggodalmával. Kétségtelenül
várnak döntést a képviselőktől, de az a projekt jelenlegi helyzetét nem befolyásolja.
Ezért is fogalmaztak úgy a határozati javaslatban, hogy a képviselő-testület megismerte a beruházásról készült beszámolót. Ami miatt ennek a rendkívüli ülésnek az
összehívását szükségesnek tartották, az az ok megszűnt, ami az lett volna, hogy a Békés-Drén Kft-vel – mint potenciális új kivitelezővel – tárgyal az önkormányzat, a jelenlegi kivitelezői szerződést megszűnteti, és kiírja az új közbeszerzési eljárást. De mivel
a Békés-Drén Kft ezt nem vállalta, akire egyébként a konzorcium is alapította döntését, így ez a „hajó” elment. Ezek alapján most a testület nincs abban a pozícióban,
hogy érdemi döntést tudjon hozni. Kivéve, hogy a beruházás nem teljesítése miatti
kár mértékének megállapításával, megfizetésével kapcsolatos jogi eljárás előkészítésével megbízza Dr. Varga Imre ügyvédet.
A konzorcium elnöke minden konzorciumi ülésen jelen volt, vagy a meghatalmazottja
útján képviseltette magát. Ugyan ez vonatkozik a műszaki ellenőrre és projekt menedzserre is. Az már a peres eljárás része lesz, hogy milyen felelősség terheli őket ebben
a kérdésben. Így utólag valóban lehet azt mondani, hogy a műszaki ellenőrnek el kellett volna végezni egy számítást a napi teljesítésre, és azt letennie az önkormányzat
asztalára, aki erre figyelemmel eldönthette volna, hogy hisz-e a kivitelezőnek, vagy
nem. Ez nem történt meg, de látni kell azt, hogy a műszaki ellenőr és a projekt menedzser is végig azt az álláspontot képviselte, hogy több mint 100 millió Ft a két ajánlat
között a különbség. És mivel volt ígérvény arra, hogy a vállalási árért elvégezhető a
munka és a kivitelező ezt határidőre teljesíteni tudja, így nem csak az önkormányzatot, de az NFÜ-t is ez az irány vitte el. Ezek a felelősségek egy peres eljárás során
meghatározhatókká válnak, hogy milyen mértékű kár érte az önkormányzatot.
Tehát azon kívül, hogy most megbízzák az ügyvédi irodát ennek a jogi eljárásnak az
előkészítésével, más döntést most nem várnak a képviselő-testülettől, de nincs is abban a helyzetben, hogy más irányú döntést hozzon.
Lényeges látni, hogy a jogi és a műszaki ellehetetlenülés elválik egymástól. Véleménye szerint azt, hogy műszakilag lehetetlenült el a beruházás még mindig nem lehet
kimondani és az össz támogatás oldaláról sem lehet azt mondani, mindaddig, míg a
március 29-i időpont adott. Addig ugyanis a pénzügyi teljesítésre meg van a lehetőség. Az, hogy a konzorcium ezt a helyzetet nem így értékeli, el kell fogadni, hiszen
neki más a helyzete, neki más prioritást kell felállítani.
Nagyné Perjési Anikó képviselő értelmezése szerint, akkor a műszaki ellenőr nem is
jelezte az önkormányzat felé, hogy probléma lehet ezzel a beruházással.
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Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva hangsúlyozta, igazolható módon okiratokkal alátámasztva nem jelezte. Sőt azokat a nyilatkozatokat, amiket a kivitelező tett, a műszaki ellenőr és a projekt menedzsment is elfogadta. Az utolsó egyeztetésen pedig azzal
álltak fel a felek, hogy a projekt menedzser majd közli azt, hogy a március 29-i időpont a számla befogadása tekintetében tartható-e vagy nem. Ezt követően három
nap múlva közölte, hogy tartható.
/ Lehóczkiné Timár Irén képviselő távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 9
fő./
Nagyné Perjési Anikó képviselő Ügyvéd úrtól megkérdezte, ha most kizárnak bennünket a projektből nem fordulhat elő az, hogy a kivitelező pereljen bennünket, mert
semmi nem bizonyítja azt, hogy ő ezt a munkát a póthatáridővel ne tudta volna befejezni.
Dr. Szatmári Péter válaszolva elmondta, a jelenlegi állás szerint a kivitelező nincs
abban a helyzetben, hogy erről beszéljenek. Amennyiben a konzorcium azt mondja,
hogy válasszák le Gyomaendrődöt erről a projektről, akkor olyan iratok fognak keletkezni, amiből meg tudják határozni, hogy a támogatás számunkra lehívható lesz-e
vagy sem. Ha nem akkor az már egy olyan ok lehet, ami részünkről a szerződés felmondásnak az objektív oka lehet. A leválasztás következtében, ha a megrendelő önkormányzat tájékoztatja a kivitelezőt arról, hogy nem képes a szerződésben foglaltak
teljesítésére, ezért attól eláll, úgy attól kezdve a kivitelező bármilyen teljesítése már
nem járhat jogos igénnyel.
Nagyné Perjési Anikó képviselő részéről felmerült, ha adott esetben kizárnak bennünket a projektből, és két-három hét még megkapjuk ezekről a dokumentumokat,
de e közben a kivitelező még is felvonul, ide hozza a hajókat, elvégez valamennyi
munkát, akkor azt nekünk ki kell fizetni.
Dr. Szatmári Péter hangsúlyozta, amikor megtesszük a kivitelező felé a nyilatkozatot,
az akkori állapot szerint kell elszámolni. Amíg a szerződés él, addig mindkét felet köti
a szerződés szerinti kötelezettség. Ha hétfőn a konzorcium részéről az a javaslat születik az NFÜ felé, hogy Gyomaendrődöt válasszák le, akkor arról azonnal tájékoztatni
kell a kivitelezőt is, mert az az ő teljesítését befolyásoló körülmény.
Ami számára a gondot jelenti, hogy az iratok alapján csak nyilatkozatok vannak a kivitelező részéről, de tényleges fizikai teljesítés nincs. Az építési naplóba két hónapja
nem volt bejegyzés.
Dr. Csorba Csaba jegyző megjegyezte, a tegnapi napon a kivitelezővel tartott egyeztetésen Polgármester úr tájékoztatást adott a kivitelező felé a kialakult helyzetről. Kérte, hogy küldjék meg részünkre azokat a nyilatkozatokat, melyekből az valószínűsíthető, hogy a munka ténylegesen elvégzésre kerül, hogy azokat mi tovább tudjuk küldeni a konzorciumnak. Amit az együttműködési kötelezettségen belül meg kellett
tenni, azt az önkormányzat megtette.
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Poharelec László képviselő nem értett egyet a konzorcium hozzáállásával. Az elnök a
projektmenedzser miért nem figyelt jobban a Gyomaendrődi problémára, ha már egy
konzorciumon belül vagyunk, akkor egyformán kellett volna mindenkivel foglalkozni.
Miért csak itt nem tudott jól menni a munka. Szívesen hoz döntést arról, hogy amenynyiben a konzorcium hétfőn kizár bennünket, amihez nincs meg a jogalapja, akkor a
konzorciumot is pereljük. Azzal, hogy két hónapja nincs az építési naplóba bejegyzés,
komolyan felvetődik a műszaki ellenőr felelőssége. Kérdés továbbá az is, hogy miért
függesztette fel a munkálatokat, komoly oka volt, vagy esetleg a kivitelező kérte. E
tekintetben is a konzorciumot kell felelősségre vonnunk, ezen belül is azokat, akik
ezzel foglalkoztak.
Egyetértett Dr. Varga Imre ügyvéd úr által javasolt készfizető kezességgel. Ha a kivitelező annyira el akarja végezni ezt a munkát és annyira biztos benne, akkor ajánljanak
fel nekünk biztosítékként egy kotró hajót.
A jövőre vonatkozóan kérte, hogy egy ilyen helyi nagyberuházásnál vegyék komolyabban a helyi megbízott szerepét, a tulajdonosi szerepet. Akár a hivatal, akár a testület részéről legyen felelős, aki napi rendszerességgel foglalkozik vele, beszámol a
testület felé.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a tervek még 2006-ban elkészültek
erre a beruházásra, viszont az új felmérés során változott az iszap mennyisége, így
emiatt újra kellett tervezni, ezért függesztette fel a műszaki ellenőr a munkálatokat. A
műszaki ellenőrnek viszont meg lett volna a lehetősége, hogy kiszámolja hány nap
alatt végezhető el a munka, figyelembe véve az időjárási tényezőket, meghibásodásokat, stb., de ezt nem tette meg.
Arnóczi István János képviselő meglátása szerint, akár melyik döntés születik a konzorcium részéről, a mi felelősségünk vetődik fel, mert a projekt menedzser és a műszaki ellenőr ezért van foglalkoztatva. Ha kizárnak bennünket, akkor mi itt maradunk a
vállalkozóval szemben, aki azt fogja mondani, hogy rajta kívül álló okok miatt nem
tudott teljesíteni. 100 %-ig a konzorcium felelőssége, hogy kizár-e bennünket, vagy
sem. Ha a kivitelező valami csoda folytán még is el tudja végezni a munkát, akkor a
kivitelezés teljes költségét a konzorciumon kell behajtanunk.
Toldi Balázs alpolgármester hangsúlyozta, a konzorcium gondolkodás módját is meg
kellene érteni, még is ki az, aki megbízna egy olyan kivitelezőben, aki eddig semmit
nem csinált, csak ígérgetett, és ha nem végzi el a munkát, akkor az egész projektet
bedöntheti. Miért kockáztatnák a többi beruházást miattunk, mikor már van olyan
önkormányzat, aki már el is számolt. A konzorcium jó gazda módjára jár el ebben a
helyzetben, nem feltételezi azt egy oly vállalkozásról, aki egy év alatt nem csinált
semmit, hogy most meg fogja oldani a problémát, olyan időszakban, amikor két
szakértőnek is az volt a véleménye, hogy nem lehet megvalósítani.
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Poharelec László képviselő egyetértett Alpolgármester úrral, meg lehet érteni a másik oldalt is, viszont a jog szerint nekünk bízni kell a kivitelezőben, hogy elvégzi a
munkát. Ha már eddig senki nem foglalkozott velünk, nekünk azt kell nézni, hogy
Gyomaendrődnek mi lesz a legjobb. 2006 óta minden évben ígéret van a holtágak
kotrására, ha ez most is elmarad, hogy fog nekünk hinni a lakosság bármiben is. Ahhoz, hogy mi most önszántunkból lépjünk ki, ahhoz nem tudja a nevét adni. Ha kell
válasszuk a peres utat, és pereljünk mindenkit.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint jelenleg senki nincs abban a helyzetben,
hogy erről a folyamatról bármilyen értékítéletet lehessen mondani. Óva intett mindenkit attól, hogy a jelen információk alapján bár kit felelősnek tekintsen. A konzorcium tagjai szakértői vélemények alapján döntenek, nincsenek abban a helyzetben,
hogy ezt ők kellő mélységben megismerjék, nem is a dolguk, mert a saját beruházásukat kell figyelemmel kísérniük. Ők azt látják, hogy a Gyomaendrődi beruházás bajban van, ami az elszámoló hatóságot befolyásolja. Rájuk más nincs bízva, azután,
hogy egy peres eljárás során kit terhel felelősség, az egy hosszas jogi előkészítő munka után valósulhat meg.
Összegezve: a konzorcium tagjai az eléjük tárt tények alapján döntöttek, és azt mondták, hogy Gyomaendrődnek adnak még pár napot arra, hogy rendezze a kialakult
problémát. Másért nem terheli őket felelősség. Ők nem jogosultak arra, hogy
Gyomaendrődöt a konzorciumi tagságból kizárják. A leválasztásról a döntést az NFÜ
fogja meghozni a szakértői vélemények figyelembe vételével.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, megkaphatják-e a műszaki ellenőr jelentését, hogy mi alapján függesztette fel a munkálatokat, és hogy a projekt menedzser mit tárgyalt a fővállalkozóval.
Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, az önkormányzatnak milyen felelőssége van ebben az egész ügyben.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, semmi, ez nem a képviselő-testületre
bízott dolog volt. A közbeszerzési eljárás lezárását követően nem volt abban a pozícióban, hogy ebben döntenie kellett volna. Azt semmiképpen nem tartotta jónak, hogy
a képviselő-testület a beruházás nyomon követésére még további felelősöket bízzon
meg, ugyanis erre van egy fizetett szakértői apparátus nem kevés pénzért.
Betkó József képviselő véleménye szerint a jelen állás szerint a testületnek nincs más
dolga, mint hinni a kivitelezőnek, hogy teljesíteni tud. És ezt az álláspontunkat kell a
konzorciumi ülésen is képviselni. A mi érdekünk, hogy ez a munka elvégzésre kerüljön, mert ezt ennyi pénzért soha senki nem fogja elvégezni, ha most ez a szerződés
felborul.
Dr. Szatmári Péter ügyvéd úr tájékoztatásul elmondta, hogy az építési naplóba
06.28-án volt egy műszaki ellenőri bejegyzés, hogy az akadályok elhárultak, a munka
végezhető. Ez azonban nem történt meg.
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Számtalan egyeztetés történt a kivitelezővel, de előre lépés nem volt.
Véleménye szerint a testületnek a határozati javaslat szerint kellene dönteni, mely
javaslat arról szól, hogy az önkormányzat és a kivitelező közötti szerződéssel kapcsolatban tegyék meg a jogi lépést.
Béres János képviselő egyetértett azzal, hogy bíznunk kell még a kivitelezőben, mert
ha nem akkor ez a beruházás soha nem fog megvalósulni. Két hajóval meglehet valósítani úgy, mint annak idején a Hantoskerti holtág kotrását a Békés Drén Kft. csinálta,
két alvállalkozóval.
Jó lenne tudni, hogy ténylegesen hol bontja most a hajót a kivitelező, esetleg meg is
lehetne nézni, hogy valóban bontják és pakolják-e.
Várfi András polgármester reagálva elmondta, a hajó a Tisza tónál van, ott bontják és
az ígéret szerint kedden érkezik Gyomaendrődre.
Dr. Csorba Csaba jegyző a határozati javaslat kiegészítésére tett javaslatot. Az egyik a
beruházással érintett terület illegális hulladékmentesítése miatt szükségessé váló
bruttó 50 millió Ft pótmunka igényhez tartozó 15 %-os önkormányzati saját erő forrásának kijelölése, melyet a költségvetésben a felhalmozási tartalék között épületek
energetikai felújítása céljára elkülönített keret terhére javasolt biztosítani. A másik,
hogy a testület felhívja a kivitelező figyelmét, hogy nyújtson be további olyan okiratokat, ami a munka elvégzését megalapozza.
Várfi András polgármester további érdemi hozzászólás hiányában lezárta a témát és
felkérte a képviselőket, hogy a Jegyző Úr által javasolt kiegészítéssel fogadják el a
határozati javaslatot.
A javasolt kiegészítés szerint a beruházással érintett terület illegális hulladékmentesítése miatt szükségessé váló bruttó 50 millió Ft pótmunka igényhez tartozó 15 %-os
önkormányzati saját erőt, 7.5 millió Ft-ot a 2013. évi költségvetésben a felhalmozási
tartalék között épületek energetikai felújítása céljára elkülönített keret terhére kerülne
biztosításra. Erről a saját erő biztosításáról még nem nyilatkozott a képviselő-testület.
Ugyanakkor felhívják a kivitelező figyelmét, hogy a beruházás sikeres megvalósítását
igazoló dokumentumokat nyújtsa be az önkormányzatnak 2013. szeptember 23. napjáig. Ezzel egyidejűleg küldje meg a beruházásért felelős Projekt menedzsernek és a
Műszaki ellenőrnek.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
435/2013. (IX. 20.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a DAOP-5.2.1/D-20080002 kódszámú Gyomaendrőd Belvízrendezés III. ütem beruházásról készült
beszámolót.
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2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 kódszámú Gyomaendrőd Belvízrendezés III. ütem beruházás nem teljesítése miatti kár
mértékének megállapítására, annak megfizetésével kapcsolatos jogi eljárás
előkészítésére Dr. Varga Imre ügyvédet kéri fel, továbbá felhatalmazza Várfi
András polgármestert a jogi képviselői szerződés megkötésére.
3./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 kódszámú Gyomaendrőd Belvízrendezés III. ütem beruházással érintett terület illegális
hulladékmentesítése miatt szükségessé váló bruttó 50 millió Ft pótmunka
igényhez tartozó 15 %-os önkormányzati saját erőt, 7.5 millió Ft-ot a 2013. évi
költségvetésben a felhalmozási tartalék között épületek energetikai felújítása
céljára elkülönített keret terhére biztosítja.
4./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhívja a kivitelező figyelmét, hogy a
beruházás sikeres megvalósítását igazoló dokumentumokat nyújtsa be
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. szeptember 23. napjáig. Ezzel
egyidejűleg küldje meg a beruházásért felelős Projekt menedzsernek és a Műszaki ellenőrnek.
Határidő: 2013. szeptember 23.
Felelős: Várfi András polgármester
Bejelentések
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy „Itthon vagyMagyarország szeretlek” c. pályázaton 650.000 Ft támogatást nyertünk. A pályázatot
az önkormányzat nyújtotta be, de azt a GYÜSZTE írta, ő állította össze a két napos
programsorozatot. Kérte a képviselő-testületet hatalmazza fel arra, hogy megbízza a
GYÜSZTÉT a programsorozat 2013. szeptember 28-29-i megszervezésével, a pályázati
támogatás e célra történő felhasználásával, és a rendezvény költségeinek elszámolásával.
Kérte a képviselőket hozzák meg döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
436/2013. (IX. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete
felhatalmazza
a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületet
(GYÜSZTE), hogy az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek” c. programsorozatot 2013. szeptember 28-29-én megszervezze, és a 650.000
Ft pályázati támogatást e célra felhasználja. A rendezvény költségeinek elszámolásával kapcsolatban felmerülő dokumentumokat készítse el, és a Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevére kiállított
számlákkal együtt a rendezvényt követő 20 munkanapon belül bocsássa az Önkormányzat rendelkezésére.
Határidő: 2013. december 4.
Felelős: Várfi András polgármester

Egyéb bejelentés nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli
ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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