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Tárgy: Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás 

támogatása 

Sorszám: IV/1. 

Döntéshozatal módja: 

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető 

Gazdasági osztály 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 
 

Pénzügyi Bizottság 

 

 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. március 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Izsó Gábor polgármester a 2015. március 30-i képviselő-testületi ülésen tájékoztatta a 

Képviselő-testületet, mely szerint a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. a Bóbita 

Óvoda közbeszerzési eljárásával kapcsolatban szabálytalansági eljárást kezdeményezett 

önkormányzatunkkal szemben, és amennyiben megállapítást nyer, hogy a közbeszerzési eljárás 

során sérülhetett a gazdasági szereplők közötti egyenlő elbánásra vonatkozó alapelv, a 

szerződés összegének 10%-os, illetve az eset súlyosságához mérten, minimum 5 %-os 

korrekció alkalmazható szankcióként. Tájékoztatta a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a 

szabálytalansági eljárást a Délalföldi Regionális Fejlesztési ügynökség lefolytatta, és az 5 %-os 

pénzügyi korrekció mellett döntött. A döntés ellen a Nemzetgazdasági Minisztériumnál 

fellebbezést nyújtottunk be.  

Az NGM Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársága 2016. 

február 18. napján kelt, és 2016. március 03. napján érkezett JHÁT-JF/6440/2 (2015) számú 

határozatában a DARFÜ által megállapított korrekciót helybenhagyta. A döntés ellen további 

jogorvoslat nincs.   

 

A döntés értelmében a 181.980.500 Ft összegű építési szerződés 5 %-ának, vagyis 9 099 

025 Ft-nak támogatással érintett 8.844.073 Ft összegét (tőketartozás), mint támogatást és ennek 

ügyleti kamatát 273,502,- Ft vissza kell fizetni a DARFÜ Nonprofit Kft-nek. A pénzügyi 

korrekciót a Békési Intézményfenntartó Társulásnak, mint beruházónak kell megfizetnie, 

melyhez a szükséges forrást Békés Város Önkormányzatának biztosítani szükséges.  

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy a pénzügyi korrekció teljesítése érdekében a 

Társulás számára 8.917.576,- Ft összegben támogatást biztosítson a kötvényforrást tartalmazó 

célszámláról. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati 

javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás, mint kötelezett számára, a „Bóbita Óvoda építése” 

pályázatos beruházás miatt keletkezett pénzügyi korrekció teljesítése érdekében 

8.917.576,- Ft támogatást biztosít a kötvényforrást tartalmazó célszámláról. 
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Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2016. március 21. 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 


