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Tisztelt Elnök Asszony!

„Rendelkezésre áll-e a Magyar Köztársaság költségvetésében az Azbesztmentesítési
mintaprojekt - Tatabánya című pályázati projekt lebonyolításának finanszírozásához
szükséges fedezet?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdéseket kívánok benyújtani
Bajnai Gordon Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter Úrhoz .

A kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata egyike annak a három pályázónak, akik
támogatást nyertek el a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program, Egészségügyi
és építési-bontási hulladék kezelése (KIOP-2004-1 .3.0.F) című fejezetéből, lakóépületek
azbesztmentesítési feladatainak elvégzéséhez (a másik két pályázó : Győr MJV, és Budapest
XXII. kerület Önkormányzata) .

Az Azbesztmentesítési mintaprojekt - Tatabánya című és KIOP-1 .3.0.F-2005-02-0001/2
azonosító számú tatabányai pályázathoz kapcsolódóan, a KIOP Irányító Hatóság vezetője
2005- jjúnius 10-én kelt XV-2/23/20/2005 iktatószámú levelében értesítette
Önkormányzatunkat a pozitív döntésről. Ezt követően a Közreműködő Szervezet nevében
Czégér Zsuzsanna Főosztályvezető Asszony a K-2005-KIOP-1 .3.0.F-00006667/2 iktatószámú
levelében kezdeményezte az első megbeszélést az Irányító Hatóság, a Közreműködő
Szervezet, és Önkormányzatunk között .

Az első projektindító egyeztetésen Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
kezdeményezésére 2005 . június 30-án vettünk részt. Az ott elhangzottaknak megfelelően az
Önkormányzat bonyolításért felelős csapata megkezdte a Támogatási Szerződés
megkötésének előkészítésére irányuló feladatok végrehajtását - lakógyűlési határozatok
begyűjtése, érintett lakosok nyilatkoztatása, Támogatási Szerződés adatlapjainak kitöltése,
pályázati ütemterv módosítása és kapcsolódó adatlapok kitöltése .
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A rendelkezésünkre álló időben - 2005 . július és augusztus hónapokban - megtartottuk a
lakógyűléseket; az érintett lakóközösségek széleskörű tájékoztatást kaptak a meglévő
azbeszttartalmú szigetelőanyagok eltávolításának fontosságáról, a fennálló egészségügyi
kockázatról, a megítélt pályázati forráslehetőség jelentőségéről, az eltávolítás utáni
életminőség javulásról, illetve a pályázat lebonyolításában történő részvételről . Az előírt,
2005 . augusztus 5-i, illetve 31-i határidőire összeállítottuk, és továbbítottuk a Támogatási
Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentumot a K-2005-KIOP-1 .3 .0-F.-
0000688/2 iktatószámú, 2005 . július 27-én kelt levélnek megfelelően .

Önkormányzatunk 2005 . szeptember 2-án igénybejelentéssel élt az EU Önerő Alap
támogatására - hivatkozva a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz
szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2005 . évi támogatási rendjéről szóló
14/2005 . (III . 30.) BM rendeletre. Igénybejelentésünket ígérvény formájában támogatták .

Az ősz folyamán, 2005 . októberében - a pályázati ütemtervnek megfelelően - közzétettük a
műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívást, majd 2005 .
november 15-én a sikeres lebonyolítás eredményeként megkötöttük a megbízási szerződést .

A támogatási szerződés aláírására 2006 . június 30-án került sor az Irányító Hatóság részéről .
A nyolc hónapos csúszás nagymértékben hátráltatta a lakossággal folytatott előkészítő
munkákat, valamint a kivitelező kiválasztását . A közbeszerzési eljárást 2006. augusztusában
kezdte meg Önkormányzatunk . Sajnálatos módon az eljárás nem hozott eredményt, újabb
eljárásokat kellett indítani. A kivitelezővel 2007 . július 9-én szerződött Tatabánya. Tekintettel
a megkötött Vállalkozási szerződésben rögzített 2008 . február 15-i befejezési határidőre, a
mentesítési munkálatok a Kivitelezési Tervben megadott Organizációs ütemtervnek
megfelelően 2007 . augusztus 21-én megkezdődtek .

Azonban ahhoz, hogy a projektet sikeresen és eredményesen lebonyolíthassuk
elengedhetetlen a jelenlegi állapothoz igazított Támogatási Szerződés. A Támogatási
Szerződés módosítási folyamata 2006 . novemberében indult meg, - még a kivitelező
kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárás eredménytelen lezárását követően - amikor
a Közreműködő Szervezet kérésének eleget téve 101-41/34/ 2006. ikt. sz. levelünk
mellékleteként csatoltuk az új ütemtervet . Azonban írásos válasz nem érkezett, csak a
Közreműködő Szervezet kapcsolattartója adott szóbeli tájékoztatást az anyag megérkeztéről,
amely azóta, a háromhavonta esedékes projekt előrehaladási jelentés alapját képezi . A
jelentések határidőre történő beadásáról, valamint tartalmi és formai megfeleléséről írásos
visszajelzéssel rendelkezünk .

Második alkalommal, 2007 . július 2-án (101-10/29/2007. ikt. sz.) a Közreműködő Szervezet
kapcsolattartójának javaslatára kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását, melyre
ez idáig írásban nem érkezett válasz .

Hivatalosan meg nem erősített, különböző forrásokból olyan információk birtokába jutottunk,
mely szerint a projekt európai uniós támogatottsága még a közbeszerzési eljárási folyamat
alatt megszűnt, és hogy, a KIOP rendszeréből is kikerült .

A mentesítési munkálatok megkezdődtek, a jelenleg érezhető finanszírozási bizonytalanság
nyomasztóan hat, hiszen a projekt sikeres lebonyolításának kulcsa a kivitelezési folyamat
minden szakaszát szabályozó Támogatási Szerződés . Megállapítható, hogy a projekt sikeres
lebonyolításához a Támogatási Szerződés módosítása elengedhetetlen feltétel. Ennek
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hiányában, a jövőben esedékes kifizetési kérelmek teljesítése csúszhat, a nyilvánosságra
tervezett összeg felhasználása, illetve annak elszámoltathatósága a kivitelezés későbbi
szakaszában kezdhető meg, illetve számoltatható el . A Támogatási Szerződés aktualizálása
kihat a Kivitelező és az Önkormányzat között fermálló Vállalkozási szerződés teljesítésére is .

Tisztelt Miniszter Úr!

Kiemelve a legfontosabbat, tisztelettel kérdezem, hogy lát-e esélyt arra, hogy a pályázat
kiírói oldalán bekövetkező esetlegesen módosuló finanszírozási feltételek mellett is
biztonsággal elvégezhető a tatabányai kivitelezés, és a projekt pénzügyi háttere
mindvégig stabil marad?

Várom megtisztelő válaszát!

Tatabánya, 2007. szeptember 11 .

Bencsik János
országgyűlési képviselő

3


	page 1
	page 2
	page 3

