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A tárgyi projekt előzménye a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060. számú projekt, melynek keretében az
első szakaszban megvalósult a szennyvíztisztító telep újjáépítése. A kivitelezés műszaki átadására
2015. szeptember 30-án került sor, a jogerős használatba vételi engedély 2016. január 20-án kelt. A
projekt első szakasza 1.735.486.140,- Ft nettó összköltség mellett 2015. december 31-ig a pénzügyi
elszámolással lezárult.
A szennyvíztisztító kivitelezésének munkálatai alatt folytak az egyeztetések a projekt további
előrehaladásával kapcsolatban, mivel a 2007-2013. időszaki EU-s projektek 2015. december 31-én
államközi szinten is lezárultak, az elszámolásoknak eddig az időpontig meg kellett történnie.
Mivel a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060. számú 4 311 806 475,- Ft összköltségű projekt ezen
időpontig nem valósult meg, szükség volt a projekt szakaszolására annak érdekében, hogy a
fennmaradó, mintegy 2 Mrd Ft támogatást az önkormányzat ne veszítse el.
Ennek lehetőségét a Kormány a 339/2014. (XII.19. ) Korm. rendelet alapján teremtette meg. 2015.
februárban adtuk be a szakaszolási kérelmet. Mivel az országban ez több települést érintő
problémaként merült fel, az egyeztetések, valamint az EU 2014-2020 költségvetési keretéből
történő KEHOP pályázati jóváhagyás, fejlesztési keretek meghatározása és további kormány illetve
miniszteri szintű döntések és a pályázati kiírás cca. egy évet vett igénybe. Eddig az önkormányzat
érdemben a projektben cselekedni nem tudott, azonban ez idő alatt 2016. tavaszán az önkormányzat
elindította a 2016. augusztus 31-én lejáró vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását, melyre
2016. szeptember 5-én jogerős vízjogi létesítési engedélyt kaptunk.
A második szakasz megvalósítására a 339/2014. (XII.19) Korm. rendelet 15. §-a értelmében a NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodást kötött Ózd Város
Önkormányzatával, mint végső kedvezményezettel.
A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP), mint a projektben Ózd Város
Önkormányzata konzorciumi partnere, egyben a konzorcium vezetője, 2016.03.10-én a második
szakaszra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz,
melyet a támogató 2016.03.25-én jóváhagyott.
Felek 2016. május 31. napján támogatási szerződést kötöttek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal a tárgyi projekt megvalósítására. A támogatási szerződés alapján a projekt
összköltsége nettó 2.572.615.334,- Ft, a támogatás tartalma 94,417384 %. A projekt záró
elszámolásának szerződés szerinti teljesítési határideje 2018. december 31.
A projekt önereje az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint a közszféra
szervezet kedvezményezett részére az éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján kerül megtérítésre. Ez a forrás a 2018. évi költségvetést terheli majd.
Amíg a projekt önerejére jelenleg nem rendelkezünk önerő támogatási szerződéssel, addig a halasztott önerő fizetési lehetőség biztosított.
A konzorciumi megállapodás alapján az NFP, mint ajánlatkérő 2016. 03.13-án írta ki a kivitelező
kiválasztására irányuló keretmegállapodásos közbeszerzést. Az eljárás 1. szakasza, a részvételi
jelentkezés lezárult, az ajánlatok bontására 2016.05.20-án került sor. Ezután megkezdődött a
beérkezett ajánlatok értékelése. A közbeszerzés 1. szakasza eredményes volt, 4 érvényes ajánlat
érkezett.

A közbeszerzés második fordulója az ajánlattételi szakasz, melynek újranyitásához a műszaki
tartalom egyeztetése érdekében 2017. január 5-én az NFP tervegyeztetést szervezett az üzemeltető
ÉRV Zrt-vel, hogy a jelenlegi érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező műszaki tartalom alapján
(piros FIDIC szerint) rendelkezésre álló terveket átdolgozza.
A tervek átdolgozása megtörtént, melyet az NFP 2017.03.07-én küldött meg önkormányzatunknak
véleményezésre.
Az üzemeltető és az önkormányzat szerződött projekt partnere, a mérnök szervezet részéről is
számos korrekciós tétel merült fel, mely alapján a műszaki tartalom és megrendelői igények
átdolgozását kértük az NFP-től 2017.03.13-án.
A műszaki tartalom pontosítását követően az NFP megnyitja a versenyt az ajánlattevők között és
ezzel egy-két hónapon belül lezárulhat a közbeszerzés. Eredményes eljárást követően a kivitelezői
szerződés megkötésére 2017. I. félévében sor kerülhet és a beruházás az év második felében
elindulhat, melynek alapján szűken, de tartható a 18 hónapos kivitelezési határidő megvalósítása
2018. december hónappal bezárólag.

