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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2021. (I.28.) polgármesteri határozata 

 
a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számű “Záportározó építése Bakonycsernyén” c. projekt 

I. számú módosításáról 
 

1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy 2020. november 4. 
napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, 
amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben a települési önkormányzat 
Képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 
 
2. A projektben építésre tervezett költség nettó 250 505 750 Ft + Áfa. Az engedélyezési 
tervek elkészítése során és a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a tervezők által készített 
tervezői költségbecslés alapján a tervezett beruházás becsült összege elérte a nettó 265 millió 
Ft + Áfát.  Ez alapján oly mértékben meghaladta volna a beruházás a projektben tervezett 
költségeket, melyet önkormányzatunk vállalni nem tud. A projekt megvalósíthatósága 
érdekében a Pénzügyminisztérium PM/8398/2018 számú, költségnövekmények áttekintése 
tárgyú levelében foglaltak szerint jártunk el és döntöttünk úgy, hogy a projekt műszaki 
tartalmát felülvizsgáljuk és az indikátorvállalást nem érintő projektelemek közül elhagyjuk a 
támfal megerősítését, melyet majd egy későbbi ütemben fogunk megvalósítani.  
A közbeszerzési eljárás már erre a csökkentett műszaki tartalomra került kiírásra. 
Projektünk a módosult tartalommal is támogatható lett volna, a módosítás nem érint értékelési 
szempontot, a projekt eredeti célkitűzései maradéktalanul megvalósulnak. A projekt fő 
célkitűzése, a záportározó kialakítása és a Súri-patak mederrendezése, melyet a TVT szakmai 
bizottság is támogatott, teljes egészében megvalósul.   
 
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban . - az alábbi döntést hozom: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának polgármestere, a TOP-2.1.3-16-FE1-
2019-00003 sz. „Záportározó építése Bakonycsernyén” c. projekt kapcsán az alábbi 
módosítási igényt jelentem be a Magyar Államkincstár részére.  
 

1.) Műszaki tartalom felülvizsgálata és módosítása  
 



A projektben építésre tervezett költség nettó 250 505 750 Ft + Áfa. Az engedélyezési 
tervek elkészítése során és a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a tervezők által 
készített tervezői költségbecslés alapján a tervezett beruházás becsült összege elérte a 
nettó 265 millió Ft + Áfát.  Ez alapján oly mértékben meghaladta volna a beruházás a 
projektben tervezett költségeket, melyet önkormányzatunk vállalni nem tud. A projekt 
megvalósíthatósága érdekében a Pénzügyminisztérium PM/8398/2018 számú, 
költségnövekmények áttekintése tárgyú levelében foglaltak szerint jártunk el és 
döntöttünk úgy, hogy a projekt műszaki tartalmát felülvizsgáljuk és az 
indikátorvállalást nem érintő projektelemek közül elhagyjuk a támfal megerősítését, 
melyet majd egy későbbi ütemben fogunk megvalósítani.  
A közbeszerzési eljárás már erre a csökkentett műszaki tartalomra került kiírásra. 
Projektünk a módosult tartalommal is támogatható lett volna, a módosítás nem érint 
értékelési szempontot, a projekt eredeti célkitűzései maradéktalanul megvalósulnak. A 
projekt fő célkitűzése, a záportározó kialakítása és a Súri-patak mederrendezése, melyet 
a TVT szakmai bizottság is támogatott, teljes egészében megvalósul. Ennek megfelelően 
csatoljuk a felülvizsgált Projekt-előkészítő tanulmányt és a módosított TSZ 
mellékleteket.   
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