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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
 
Az Energia Központ Nonprofit Kft. a tegnapi napon megküldte a víztisztításos pályázati 
anyag (KEOP-1.3.0) hiánypótlási felszólítását, melyet levelem mellékleteként csatolok. A 
hiánypótlásra, mint ezt már a pályázat beadásakor is jeleztem 15 nap áll rendelkezésre. Ezért 
az önerő vállalásáról szóló határozatot a mai nap hatályos EU Önerő Alap Támogatás szerint 
meg kell hoznia minden önkormányzatnak. Azon települések Kt.-határozat  mintáját külön-
külön megcsináltam, akik még, vagy nem hozták meg ezt a döntést, vagy nem postázták azt. 
 
Kis Gergellyel egyeztetve [AQUAPROFIT ZRT.] újabb pontot írva a korábban megküldött 
Kt.-határozat mintához,  a 6-os pontba szerepel a jelenlegi szabályozás alapján az EU Önerő 
Alap Támogatásra benyújtandó összeg, folytatva azzal, hogy az önkormányzat a még most 
kidolgozás alatt álló „jogszabálycsokor”, 1224/2011.(VI.29.) Korm. határozat alapján a teljes 
önerő támogatásra nyújt be pályázatot. Ezért a hiánypótlás 6. pontjára válaszolva az 
Aquaprofit Zrt. azt fogja megfogalmazni, a fent említett Kormány határozatra hivatkozva, 
hogy a támogatás feletti önerőnek az EU Önerő Alapból történő teljes mértékű finanszírozása 
biztosításra kerül az önkormányzatok számára. 
 
A hiánypótlásra felszólító levelet postai úton valószínűleg a holnapi napon kapjuk meg [július 
21.], és az átvételétől áll rendelkezésünkre 15 nap. Ezért Kis Gergely úrral abban állapodtunk 
meg, hogy augusztus 01.-én gyorspostával küldöm  el a Kt.-határozatokat. Így az Aquaprofit 
Zrt.-nek marad három napja a hiánypótlásban megjelölt anyag összeállítására, illetve annak 
augusztus 05.-én történő leadására. [Az 1,2,4,5,7 pontokra az Aquaprofit Zrt. a 3. pontra 
Lucsik és Társa Kft. (Tenderdokumentáció), a 6. pontra az Aquaprofit és a Társulás (Kt.-
határozatok) közösen készíti el a hiánypótlást.] 
 
Kérem, a határozatot két példányban oly módon postázzák a munkaszervezet címére, hogy 
azokat augusztus elsején  mindenféleképpen eredetben el tudjam küldeni az Aquaprofit Zrt. 
szakembereinek. 
 
Jelenleg tizenhárom önkormányzat Kt.-határozata érkezett meg. Külön köszönöm Képviselő-
testületük hozzáállását, a pályázati anyaggal kapcsolatban egyelőre nincs teendőjük. 
 
Tisztelettel: 
Flender Zsolt 
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