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El�terjesztés 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgy�lése 

2006. november 30-�n tartand� �l�s�re�
 
Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós 
Alap projekt keretein belül a „kis-ISPA projekt” megvalósítása, a Financing 
Memorandum módosítása�
�
A T. Közgy�lés napirendjén már több alkalommal szerepelt „A Kecskeméti 
Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt” 
megvalósításával kapcsolatos el�terjesztés. 
�
1./ El�zmények: 
 
A T. K�zgy�l�s 87/2003. (III. 5.) KH. sz. hat�rozat�val elfogadta a n�gy telep�l�st 	 
Kecskem�t, Kerekegyh�za, Helv�cia, Ball�sz�g 	 �rint
 Kecskem�ti Agglomer�ci� 
szennyv�zelvezet�si �s kezel�si programja ISPA p�ly�zat�nak Konzorciumi 
Szerz
d�s�t, ennek �rtelm�ben d�nt�tt a p�ly�zat beny�jt�s�r�l is. D�nt�tt tov�bb� a 
projekt megval�s�t�s�hoz sz�ks�ges 10%-os m�rt�k� �nkorm�nyzati saj�ter
-r�sz 
biztos�t�s�r�l is, amely el
ir�nyzati szinten (1 EUR = 244,75 Ft, az akkori �rfolyam 
figyelembev�tel�vel) 640.000e Ft-ban ker�lt meghat�roz�sra.�
A hivatkozott Konzorciumi Szerz
d�s alapj�n v�gleges v�ltozat� ISPA p�ly�zatot 
K�rnyezetv�delmi �s V�z�gyi Miniszt�rium /KvVM/ 2003. �prilis 30 napj�val tov�bb�totta 
Br�sszelbe az Eur�pai Bizotts�ghoz. �
 
Az EU Bizottság októberben – rendes ülés keretében – pozitív Pénzügyi Döntést 
/Financing Memorandum: FM/ hozott az ISPA pályázattal kapcsolatban, a Magyar 
Állam 2004. februárjában írta alá Financing Memorandumot.  
 
A T. Közgy�lés 583/2003. (X. 22.) KH. sz. határozatával döntött a Projekt 
Megvalósítási Egység /PME/ felállításáról. A PME – melynek tagjai m�szaki, jogi, 
pénzügyi, projektmenedzseri, HR végzettséggel rendelkeznek – döntés el�készít�, 
végrehajtó, ellen�rzési tevékenységet végez, ill. közrem�ködik az operatív feladatok 
ellátásában az ISPA projekt megvalósításával kapcsolatban. 
�
A T. K�zgy�l�s 739/2004. (XII. 1.) KH. sz. hat�rozat�val elfogadta a K�rnyezetv�delmi 
�s V�z�gyi Miniszt�rium Fejleszt�si Igazgat�s�g�val /KvVM-FI/ 2005. janu�r 31-�n 
megk�t�tt T�mogat�si Szerz
d�st is, amelynek �rtelm�ben a finansz�roz�si t�bla az 
al�bbiak szerint alakul:�

� EU támogatás 60%     23.130.600 EUR 
� központi költségvetési támogatás 30%  11.565.300 EUR 
� önkormányzati saját forrás 10%     3.855.100 EUR 
� összesen:       38.551.000 EUR.�

 
A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap 
projekt megvalósítása érdekében – az egyes ISPA projektek pénzügyi 
megállapodásainak kihirdetésér�l szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelettel 
kihirdetett, a Magyar Kormány és az EU Bizottság által megkötött Financing 
Memorandum 22. sz. melléklete értelmében – Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, mint Végs� Kedvezményezettnek az alábbi beszerzési terv 



szerint kell eljárnia: 
 

Tender 
száma 

Beszerzés tárgya Teljes összeg     
(EUR) 

1. A csatornahálózat kib�vítése és újabb települések 
bekötése 

30.333.000 

2. Létesítmények (iszaps�rít� és –víztelenít�, ill. 
gázhasznosítás) a szennyvíztelepen 

1.036.000 

3. Komposztálótelep 5.635.000 
4. A mérnök kiválasztása 1.245.000 
5. A projektvezetésnek nyújtott technikai 

segítségnyújtás 
103.000 

6. Nyilvánossági tevékenységek  199.000 
 Összesen 38.551.000 
�
A megvalósuló létesítmények a négy települési önkormányzat osztatlan közös 
tulajdonába kerülnek, ahol az eszmei tulajdonosi hányad a költségfelosztást is 
meghatározza a négy település által megkötött – a Konzorciumi Szerz�déssel együtt 
elfogadott – Társulási Megállapodás értelmében az alábbiak szerint: 

� Kecskemét     66,3 % 
� Ballószög      5,7 %  
� Helvécia       7,5 % 
� Kerekegyháza    20,5 % 

 
Az ISPA kiz�r�lag a megval�s�t�st szolg�lja, az el
k�sz�t�si, szak�rt
i k�lts�geket az 
�rintett �nkorm�nyzatoknak kell finansz�roznia teljes m�rt�kben saj�t er
b
l a fenti 
tulajdonosi h�nyad szerint.�
 
A megkötött szerz�déses összegek: 
PR- �s t�j�koztat�si tev�kenys�g ell�t�sa:   198.000  EUR�
Technikai seg�ts�gny�jt�s:       81.970  EUR�
M�rn�k/m�szaki fel�gyelet:     497.000  EUR�
Csatornah�l�zat b
v�t�se:         22.688.350,54  EUR�
Szennyv�z-tiszt�t�telep fejleszt�se:          1.917.648 EUR�
�
A Közbeszerzési Dönt�bizottság D.292/25/2006. sz. határozatával „A Kecskeméti 
Agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése 3. sz. építési 
szerz�dés: Kecskeméti szennyvíztelep mellett – Új komposztáló telep építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás esetében a lezáró döntést megsemmisítette. A 
közbeszerzésekr�l szóló 2003. évi CXIX. tv. /Kbt./ 92. § g) pontja alapján a T. 
Közgy�lés 524/2006. (VI.28.) KH. sz. határozatával – új eljárás lefolytatása mellett – 
a fenti közbeszerzési eljárás eredménytelenségér�l döntött. Miután 2006. január 15. 
napjával módosult a Kbt. át kellett dolgozni a dokumentációt egyrészt közbeszerzés, 
másrészt m�szaki oldalról is. Az átdolgozott dokumentációt a PME megküldte a 
KvVM-FI-nek min�ségbiztosításra. Az új közbeszerzési tenderdokumentációval 
kapcsolatos el�terjesztést el�reláthatólag a T. Közgy�lés a soron következ� ülésén 
tárgyalja. 
 
A 3 építési tender esetében az építési beruházás megvalósítása mellett, 
gépbeszerzésekre /a közbeszerzés tárgya: árubeszerzés/ is szükség van, amely 
eszközök a létesítmények zavartalan m�ködését szolgálják, így pl: a 
szennyvízcsatorna-hálózat tisztántartása, valamint a komposzt mozgatása. Az 



eszközök beszerzése egy önálló, hetedik nyílt, közösségi értékhatárt elér� 
közbeszerzési eljárás keretében valósul meg el�reláthatólag a jöv� év folyamán. 
 
A megkötend� szerz�déses összegek tervszinten, amelyekhez kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás a jöv�ben kiírásra kerül: 
j komposzt�l� telep �p�t�se kb.: 4.500.000 EUR�
Eszközbeszerzés kb.: 650.000 EUR. 
�
2./ kis-ISPA projekt 
 
A fentiek alapj�n meg�llap�that�, hogy a projekt eredeti k�lts�gvet�s�hez k�pest 
mintegy 8.000.000 EUR-t siker�l megtakar�tani a k�zbeszerz�sek eredm�nyek�nt 
kialakult versenyhelyzetben. �
 
A T. Közgy�lés 100/2006. (II. 8.) KH. sz. határozata értelmében az Önkormányzat és 
a projektmenedzser K&Z Horizontál Kft. képvisel�i tárgyalásokat folytattak a KvVM-
FI-vel az eredeti ISPA projektt�l egy teljesen független kis-ISPA projekt generálása 
érdekében. A kis-ISPA feladata a csatornahálózattal ellátatlan területeken a csatorna 
kiépítése, a meglév� szennyvízcsatorna rekonstrukciója, csapadékcsatorna építése 
és rekonstrukciója, valamint a meglév� szennyvíztelep fejlesztése lesz, így 
különösen a mezofil rothasztó termofillá való átalakítása, iszapvíztelenít� centrifuga 
beszerzése, keletkez� biogázt tároló gáztartály b�vítése és gáz hasznosítása 
/mellékelem a projektleírást/. 
A projektle�r�st a KvVM-FI v�lem�nyezte, valamint egyeztetett az EU Bizotts�g  
ter�let�rt felel
s DG Regio-j�nak illet�keseivel is. Ennek �rtelm�ben nincs akad�lya a 
projekt megval�s�t�s�nak, azonban annak gazdas�goss�gi szempontb�l 
mindenk�ppen illeszkednie kell az eredeti projektben meghat�rozottakhoz, ellenkez
 
esetben v�ltozna a t�mogat�s intenzit�s. Mindezek �rtelm�ben el kell k�sz�ttetn�nk a 
megval�s�that�s�gi tanulm�nyokat a javasolt projektc�lok eset�ben, valamint a 
k�lts�g-haszon elemz�seket is/ mell�kelem a KvVM-FI t�j�koztat� level�t/. �
 
Az EU-s támogatásból fakadóan a tenderdokumentációknak nem csak a 
közbeszerzési törvényben foglaltaknak kell meg megfelelnie, hanem harmonizálnia 
kell FIDIC szerinti eljárásrendekkel is: csatorna Piros könyv /kivitelezés/, 
szennyvíztelep és komposztáló telep Sárga könyv /tervezés és kivitelezés/.  
�
A kis-ISPA projekt eset�ben csak az elvi v�zjogi l�tes�t�si enged�ly beszerz�s�re 
ker�lne sor, �gy az elj�r�s nyertes�nek lenne a feladata a v�gleges enged�lyek 
beszerz�se, vagyis az elj�r�s a FIDIC S�rga k�nyv szab�lyai szerint /tervez�s �s 
kivitelez�s/ ker�lne lefolytat�sra. Mindez l�nyegesen ler�vid�ten� az el
k�sz�t�si 
id
sz�ks�gletet, valamint az el
k�sz�t�si �s szak�rt
i k�lts�gek minimaliz�l�sa is 
rendk�v�l fontos szempont, mivel 	 mint ahogy eml�tettem 	 ezen k�lts�geket az ISPA 
nem finansz�rozza. �
 
A p�ly�zat beny�jt�s�nak el
felt�tele volt a 10%-os saj�ter
-r�sz biztos�t�sa, amely 
d�nt�s meg is sz�letett a 87/2003. (III. 5.) KH. sz. hat�rozattal. Id
k�zben az akkor 
rendelkez�sre �ll� szerz
d�ses �sszegek ismeret�ben a projekt finansz�roz�s�val 
kapcsolatban, a p�nz�gyi fedezetr
l /v�zik�zm� t�rsulati hitel, egy�b �nkorm�nyzati 
forr�s/, a k�l�nb�z
 kiad�si el
ir�nyzatokr�l a t�bbsz�r m�dos�tott 824/2005. (XI.30.) 
KH. sz. hat�rozattal az al�bbi d�nt�s sz�letett: �

• A projekt keretén belül a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 
10%-os mérték� sajáter�-részb�l, 320.000e Ft a Kecskeméti Víziközm� 



Társulat által felveend� társulati hitelb�l kerül finanszírozásra, az 
Önkormányzat készfizet� kezességvállalása mellett. 

• A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték� sajáter�-
részb�l fennmaradó 80.000e Ft-ot az Önkormányzat 2006-2007 évi 
költségvetésében kiadási el�irányzatként biztosítja. Ezen összegb�l  10.000e 
Ft-ot el�irányzati szinten – a 476/2006. (VI. 28.) KH. sz. határozat értelmében 
– elkülönített 50%-os támogatás folyósítására az egyesített rendszerre 
/csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna egyben/ rákötött ingatlanok 
esetében az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás 45.000 
Ft/ingatlan összeg megfizetése érdekében. 

• Az Önkormányzat a Kecskeméti Víziközm� Társulatot – a szennyvízcsatorna 
b�vítés közfeladatai ellátása érdekében – 2006-2010 évek között 
el�reláthatólag 65.000e Ft-tal támogatja, amennyiben a Víziközm� Társulat 
Küldöttgy�lése az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás 
összegét  45.000.- Ft/érdekeltségi egység határozza meg. 

• A további tenderek megvalósításához szükséges önrész biztosítása 
érdekében a 138.500e Ft összeg� sajáter�-részt az Önkormányzat 2006-2007 
évi költségvetésében kiadási el�irányzatként biztosítja. 

• A projektmenedzseri, szakért�i költségeket évi 50.000e Ft összegben az adott 
évi költségvetésében kiadási el�irányzatként biztosítja 2010. évig. 

 
Ezen összegek csak és kizárólag el�irányzatként kezelhet�k, mivel azok végleges 
nagyságát majd az összes szerz�déses összeg /komposztáló telep, 
eszközbeszerzés, kis-ISPA/, a projekt megvalósítása során esetlegesen felmerül� 
kockázatok pénzügyi konzekvenciái /régészeti feltárás, id�járás, stb./, az EUR-HUF 
árfolyam ingadozása jelent�sen befolyásolhatják.  
 



Mindezek értelmében – az eredeti el�irányzati összegek figyelembe vételével – 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhel� kiadási el�irányzat: 640.000 
M Ft, amely összegb�l kerekítve került, ill. kerülnek a már  az eredetileg figyelembe 
vett 1 EUR = 244,75 Ft árfolyammal lekötésre az alábbi összegek:�

♦ PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása:   3.400.000 Ft 
♦ Technikai segítségnyújtás:     1.400.000 Ft 
♦ Mérnök/m�szaki felügyelet:     8.200.000 Ft 
♦ Csatornahálózat b�vítése:      370.000.000 Ft, melyb�l 

320.000.000 Ft víziközm� társulati hitel, a fennmaradó összeg 
önkormányzati egyéb forrás 

♦ Szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése:            32.000.000 Ft 
♦ Új komposztáló telep építése:             75.000.000 Ft 
♦ Eszközbeszerzés:             11.000.000 Ft 
♦ Összesen:             501.000.000 Ft. 

 
A fentiek alapján 139.000.000 Ft maradt kizárólag el�irányzati szinten a kis-ISPA 
projektre, amely összeg rendelkezésére állásáról már 2003-ban döntött a T. 
Közgy�lés, vagyis a saját forrás biztosítása többletkötelezettség-vállalással nem 
jár.�
 
A végteljesítési határid�t tartalmazó – 2007. december 31. napja – Financing 
Memorandumot mindenképpen módosíttatnunk kell az új célok meghatározásával, a 
véghatárid� meghosszabbításával kapcsolatban az alábbiak miatt: 

� a komposztáló tender ismételt meghirdetése, melynek következtében ezen 
munkarész csak 2008. évben fejez�dhet be,  

� az eszköztender lefolytatása érdekében,  
� a közbeszerzések eredményeként megtakarított támogatás felhasználása a 

kis-ISPA projekt keretében.  
 
2006. okt�ber 17-18. napj�n megtartott ISPA/Koh�zi�s Alap Monitoring bizotts�gi 
�l�sen az EU biztosok 	 tudom�sul v�ve a megtakar�t�s t�ny�t 	 arr�l t�j�koztatt�k 
PME-t, hogy a Financing Memorandum m�dos�t�s�t 2007. j�nius 30. napj�ig az EU 
Bizotts�g el� kell terjeszteni annak j�v�hagy�sa �rdek�ben. A m�dos�t�si k�relemhez 
csatolni a kis-ISPA projektet bemutat� dokument�ci�t. A projekt v�ghat�ridej�t 2010. 
december 31. napj�ban hat�rozt�k meg, ezt k�vet
en leh�v�sra nem ker�lhet sor.�
�
Az el�készítési és szakért�i költségek – el�zetes becslések alapján – 100 M Ft körül 
kalkulálhatók, amely összegnek a költségvetési fedezetét az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésében biztosítani szükséges.  
�
A kis-ISPA projekt eredm�nyek�nt megval�sul� fejleszt�sek szinte teljes m�rt�kben 
�nkorm�nyzatunkat �rintik pl: csapad�kcsatorna �p�t�s, rekonstrukci�, �gy az 
el
k�sz�t�si k�lts�gek nagyobb m�rt�k� visel�se javasolt Kecskem�t eset�ben, mint az 
eredeti ISPA projekt eset�n meghat�rozott ar�ny volt. Ennek m�rt�k�t a 
vagyongyarapod�s figyelembe v�tel�vel javasolt meghat�rozni �gy, hogy a 
szennyv�ztelepen v�grehajtand� fejleszt�sek, mint ki�p�l
 rendszert teljes m�rt�kben 
kiszolg�l� l�tes�tm�ny hasznai kompenz�l� t�nyez
k�nt jelenjenek meg. �
 
Mellékelem a Mez�gazdasági és Környezetgazdálkodási-, valamint a Városrendezési 
és Városüzemeltetési Bizottság jelen el�terjesztéssel kapcsolatos határozatait.  
A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 107/2006. (XI. 3.) VVB. sz. 
határozatával javasolta megvizsgálni, hogy:�



� az aluljáró csapadékvíz elvezetésének problematikája a kis-ISPA projekt 
keretein belül megoldásra kerülhet-e. 

� a tanyás ingatlanok esetében – az NFT II. keretein belül – milyen 
szennyvízkezelési pályázati lehet�ségek állnak rendelkezésre. 

 
A hivatkozott hat�rozatban foglaltakkal kapcsolatban a PME elk�sz�tette a 
t�j�koztat�s�t, amelyet mell�kelek.�
�
Mindezek alapj�n javaslom a T. K�zgy�l�snek a kis-ISPA projekt megval�s�t�s�t, mint 
V�rosunk infrastruktur�lis fejleszt�s�nek �jabb �llom�s�t.�
�
�
K�rem a. T. K�zgy�l�st az el
terjeszt�s megt�rgyal�s�ra �s a hat�rozat-tervezet 
elfogad�s�ra.�
�
�
Bizottság: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata az ülésen kiosztásra 
kerül.�
 
 
Kecskemét, 2006. november 16. 
�
�
(: Dr. Zombor G�bor :)�

polgármester 



 
 

Hat�rozat-tervezet�
�
......../2006. (……...) KH. sz. határozat 
A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós 
Alap projekt keretein belül a „kis-ISPA projekt” megvalósítása, a Financing 
Memorandum módosítása 
 
A K�zgy�l�s megt�rgyalta Dr. Zombor G�bor polg�rmester 51.545-11/2006. sz. 
el
terjeszt�s�t �s az al�bbi hat�rozatot hozta:�
�
1./ A Közgy�lés a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési 
ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül megvalósítja a kis-ISPA projektet, amely 
beruházásnak a pénzügyi fedezetét az egyes ISPA projektek pénzügyi 
megállapodásainak kihirdetésér�l szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelettel 
kihirdetett, a Magyar Kormány és az EU Bizottság által megkötött Financing 
Memorandum 22. sz. melléklete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, mint Végs� Kedvezményezettnek megítélt nettó 38.551.000 
EUR-ból a közbeszerzések eredményeként megtakarított összeg biztosítja.�
Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az EU 
Bizottsághoz benyújtandó kis-ISPA pályázat elkészítése érdekében.  
�
Felel�s: Dr. Zombor Gábor polgármester�
Határid�: azonnal�
 
�
2./ A K�zgy�l�s felk�ri Dr. Zombor G�bor polg�rmestert, hogy tegye meg a sz�ks�ges 
int�zked�seket a Financing Memorandum m�dos�t�sa �rdek�ben, az �j c�lok 
meghat�roz�s�val, a v�ghat�rid
 meghosszabb�t�s�val kapcsolatban az al�bbiak miatt:�

• a komposztáló tender ismételt meghirdetése, melynek következtében ezen 
munkarész csak 2008. évben fejez�dhet be,  

• az eszköztender lefolytatása érdekében,  
• a közbeszerzések eredményeként megtakarított támogatás felhasználása a 

kis-ISPA projekt keretében, mely beruházás megvalósításának tervezett 
véghatárideje 2010. december 31. �

 
Felel�s: Dr. Zombor Gábor polgármester�
Határid�: 2007. június 30.�
 
3./ A K�zgy�l�s a 824/2005. (XI. 30.) KH. sz. hat�rozat�nak 1./ pontj�t az al�bbiak 
szerint m�dos�tja:�
�
�1./ A K�zgy�l�s a Kecskem�ti Agglomer�ci� szennyv�zelvezet�si �s kezel�si 
ISPA/Koh�zi�s Alap projekt saj�ter
 r�sz�nek finansz�roz�s�val kapcsolatban az al�bbi 
d�nt�st hozza: �

• A projekt keretén belül a Szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 
10%-os mérték� sajáter�-részb�l, 320.000e Ft a Kecskeméti Víziközm� 
Társulat által felveend� társulati hitelb�l kerül finanszírozásra, az 
Önkormányzat készfizet� kezességvállalása mellett. 

• A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték� sajáter�-
részb�l fennmaradó 50.000e Ft-ot az Önkormányzat 2006-2007 évi 



költségvetésében kiadási el�irányzatként biztosítja. 
• Az Önkormányzat a Kecskeméti Víziközm� Társulatot – a szennyvízcsatorna 

b�vítés közfeladatai ellátása érdekében – 2006-2010 évek között 
el�reláthatólag 65.000e Ft-tal támogatja, amennyiben a Víziközm� Társulat 
Küldöttgy�lése az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás 
összegét  45.000.- Ft/érdekeltségi egység határozza meg. 

• Az egyesített rendszerre /csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna egyben/ 
rákötött ingatlanok esetében, az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi 
hozzájárulás 45.000 Ft/ingatlan összeg megfizetéséhez az 50%-os mérték� 
támogatás folyósításához szükséges, el�irányzati szinten 10.000e Ft összeget 
a kiadási megtakarítások terhére biztosítja.�

• A további tenderek: megvalósításához 
1. A PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása:   3.400.000 Ft 
2. Technikai segítségnyújtás:     1.400.000 Ft 
3. Mérnök/m�szaki felügyelet:     8.200.000 Ft 
4. Szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése:            32.000.000 Ft 
5. Új komposztáló telep építése:             75.000.000 Ft 
6. Eszközbeszerzés:              11.000.000 Ft 

szükséges, összesen 131.000e Ft összeg� 10%-os mérték� sajáter�-részt az 
Önkormányzat 2006-2008. évi költségvetésében kiadási el�irányzatként 
biztosítja. 

• A kis-ISPA projekt megvalósításához szükséges 139.000e Ft összeg� 10%-os 
mérték� sajáter�-részt az Önkormányzat 2007-2010. évi költségvetésében 
kiadási el�irányzatként biztosítja.�

• A kis-ISPA projekttel kapcsolatos 100.000e Ft el�készítési, szakért�i 
költségeket az Önkormányzat 2007. évi költségvetésében kiadási 
el�irányzatként biztosítja.�

• A projektmenedzseri, szakért�i költségeket évi 50.000e Ft összegben az adott 
évi költségvetésében kiadási el�irányzatként biztosítja 2010. évig.” 

 
A hat�rozat egy�b pontjai v�ltozatlan tartalommal hat�lyban maradnak.�
�
4./ A K�zgy�l�s a 466/2006. (VI. 28.) KH. sz. hat�rozat�nak 2./ pontj�t hat�lyon k�v�l 
helyezi.�
�
A hat�rozat egy�b pontjai v�ltozatlan tartalommal hat�lyban maradnak.�
 
Felel�s: Dr. Zombor Gábor polgármester�
Határid�: azonnal�
 
5./ A K�zgy�l�s felk�ri Dr. Zombor G�bor polg�rmestert, hogy a fenti d�nt�seket a 
mindenkori k�lts�gvet�si rendelet-tervezet elk�sz�t�sekor 	 k�l�n�s tekintettel a HUF-
EUR �rfolyamv�ltoz�sb�l ered
 k�vetkezm�nyekre is 	 vegye figyelembe. �
�
Felel�s: Dr. Zombor Gábor polgármester�
Határid�: értelemszer�en�
 
6./ K�zgy�l�s felk�ri Dr. Zombor G�bor polg�rmestert, hogy folytasson t�rgyal�sokat a 
t�rsult telep�l�sek �nkorm�nyzataival az el
k�sz�t�si k�lts�gek visel�s�vel 
kapcsolatban az al�bbi szempontok szerint: az el
k�sz�t�si k�lts�gek nagyobb m�rt�ke 
terhelje Kecskem�t Megyei Jog� V�ros �nkorm�nyzat�t, mint az eredeti ISPA projekt 
eset�n meghat�rozott ar�ny volt. Ennek m�rt�ke a vagyongyarapod�s figyelembe 



v�tel�vel ker�lj�n meghat�roz�sra �gy, hogy a szennyv�ztelepen v�grehajtand� 
fejleszt�sek, mint ki�p�l
 rendszert teljes m�rt�kben kiszolg�l� l�tes�tm�ny hasznai 
kompenz�l� t�nyez
k�nt jelenjenek meg. �
A vonatkoz� meg�llapod�s-tervezetet terjessze a K�pvisel
-test�let el� annak 
j�v�hagy�sa �rdek�ben.�
�
Felel�s: Dr. Zombor Gábor polgármester�
Határid�: 2007. február 28.�
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