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SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY 

a Képviselő-testület 2015. január 26-ai rendes ülésére 

a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és 

klímaadaptációs lépései” című projekt ügyében 

 
Tokod Nagyközség Önkormányzata Tát Város Önkormányzatával közösen pályázatot 

nyújtott be a Norvég Alap „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” megnevezésű 

program pályázati rendszere keretében. A tárgyban megnevezett modell értékű 

mintaprojektet a Regionális Környezetvédelmi Központ mintegy 920 ezer euró 

összegben támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás a projekt 

összköltségének 85%-os hányada, az előírt önrész 15%. A támogatási szerződés 2014 

novemberében aláírásra került, a projekt elindult. Jelenleg a tervezési munkák 

folynak, valamint a további, projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások 

előkészítése. 

A projekttel kapcsolatban a Képviselő-testület a 2014. szeptember 29-én tartott 

ülésén meghozta az akkor szükséges döntéseket. Ezek közül a projekt zökkenőmentes 

folytatása érdekében, valamint a Közreműködő Szervezettel és a projektben 

közreműködő szakértővel folytatott egyeztetések alapján a matematikai modell és 

az ehhez kapcsolódó adatgyűjtésre vonatkozó 122/2014. (IX. 29.) önkormányzati 

határozat hatályon kívül helyezése, és helyette új határozat meghozatala szükséges. 

A változtatás indoka, hogy a feladatokat kettébontjuk kutatásfejlesztésre és 

adatfelmérésre, melynek következtében lehetőség van arra, hogy a kutatásfejlesztési 

feladatokra – mivel ez egy speciális kutatásfejlesztési feladat – közvetlenül az erre 

alkalmas DHI Hungary Kft.-vel kössünk szerződést. Az adatfelmérésre három 

ajánlattevő ajánlattételre történő felhívásával közbeszerzési eljárást hirdetünk meg. 

A fentieken túlmenően a projekthez kapcsolódóan szükséges a 2015. évi 

közbeszerzési terv elfogadása is. 

 

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 

következő határozati javaslatokat. 

 

 

…/2015. (I. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” megnevezésű 

projekt keretében meghozott 122/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

 



…/2015. (I. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” megnevezésű 

projekt keretében a matematikai modell elkészítésére - az e szempontból szakmai 

felkészültséggel rendelkező - DHI Hungary Kft.-vel köt szerződést. 

A szerződésben rögzített főbb feladatok: 

- olyan fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodás megvalósulásának 

alapjainak megteremtése, mely a klímaforgatkönyveket is figyelembe 

képes venni és aktualizált települési adatbázison alapul;  

- növekedjen a helyi lakosság klímatudatossága; 

- a megvalósuló beruházásokkal folyamatosan csökkenjen Tát és Tokod 

települések klímaérzékenysége. 

Amennyiben a Közreműködő Szervezet felhívása miatt szükségessé válik a szerződés 

módosítása, ez esetben a polgámester úr jogosult saját hatáskörében a szerződés 

módosítását a vonatkozó belső szabályozásnak megfelelően aláírni.  

 

Határidő: a szerződés megkötésére 30 napon belül. 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

 

 

…/2015. (I. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” megnevezésű 

projekt keretében a matematikai modell elkészítéséhez szükséges adatfelmérési, 

adatszállítási, közműszakági adatfelmérési feladatok elvégzésére – Tát Város 

Önkormányzatával közös ajánlatkérőként – közbeszerzési eljárást ír ki. 

A közbeszerzési eljárás keretében az önkormányzatok az alábbi vállalkozókat kérik fel 

ajánlattételre: 

1. GEOTERV Geodéziai és Mélyépítési Tervezési Kkt. (Tatabánya) 

2. TERRÉNIUM Kft. (Tata) 

3. E-GEO Kft. (Esztergom) 

A közös közbeszerzési szabályzat alapján az indításra kerülő közbeszerzési eljárás 

rendje nemzeti, fajtája hirdetmény nélkül induló, Kbt. 122/A.§ szerinti eljárás.  

Az alkalmazni kívánt értékelési szempont a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás.  

A szakmai, műszaki és a pénzügyi, gazdasági alkalmassági kritériumok a felhívás 

tervezetében szerepelnek. Amennyiben a felhívás feladásakor a 

hirdetményellenőrzési főosztálya a Közbeszerzési Hatóságnak hiánypótlást ír elő és 

módosítási javaslatot tesz, úgy azt Tokod Nagyközség Polgármestere jogosult saját 

hatáskörben jóváhagyni a Bíráló Bizottság javaslata alapján. 

Bíráló Bizottságba delegálandó személyek: Parragi György, Beck Éva, dr. Iván Zoltán, 

dr. Orbán Krisztina, a szakértelmet: dr. Buzás Kálmán BME biztosítja.  

Tokod Nagyközség Önkormányzata részéről a Bíráló Bizottságba delegálandó 

személyek: dr. Gál Gabriella, Kolbert Mónika, Pétervári József. 

 

Határidő: eljárás megindítására 15 napon belül. 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

 

 



…/2015. (I. 26.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - a jelen 

határozat mellékletét képező tartalommal – a 2015. évi közbeszerzési tervét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

 

 

 

Tokod, 2015. január 26. 

 

 

            Tóth Tivadar 

           polgármester 


