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Ó z d, 2011. november 24. 



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2011. (VII.28.) KH határozatában 

úgy döntött, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. pályázati támogatással 

szennyvízberuházást az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal, mint 

társberuházóval megvalósítja és a szükséges 686.099 E Ft önerőt közösen biztosítják. 

 

Fenti határozat 3. pontja értelmében kötelezettségvállalásra mindaddig nem kerülhet sor, 

míg az Önkormányzat bankszámláján és a víziközmű társulat által megkötött hitelszerződés 

útján nem áll rendelkezésre a szükséges pályázati önerő. 

 

A megkötött Támogatási Szerződés értelmében, ha a Kedvezményezett a Szerződésben 

rögzített kezdő időponttól számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét neki 

felróható okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás 

legalább 10 %-ának felhasználását nem igazolja, késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem 

menti ki szerződésszegést követ el.  

 

Esetünkben a megvalósítás időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. év szeptember hó 

20. napja. 

 

A szerződésszegés jogkövetkezményei lehetnek: késedelmi kötbér fizetése (ha a támogatott 

tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben 

meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik). Ez az összeg a megítélt 

támogatás összege. 

 

Az Önkormányzat részéről biztosítottnak látszik az önerő rendelkezésre állása (ú.m: 

gázközmű vagyon értékesítése, EU Önerő Alapból történő támogatás). 

 

A beruházás egészében az önerő biztosítása a legmeghatározóbb rész, így célszerű a feltétel 

biztosítása érdekében a munkaszervezet nélkül működő Társulat ügyeinek intézését az 

Önkormányzat hathatós támogatásával megsegíteni.  

 

A Képviselő-testület 220/2011.(VII.28.) KH határozat 12. pontja szerint a Képviselő-testület 

felkéri Ózd Város Polgármesterét, mint az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 

Intéző Bizottságának elnökét, hogy a Társulat hitelfelvétele érdekében szükséges 

intézkedéseket külső szakértő bevonásával tegye meg és a Társulat alapszabály módosításait 

készítse elő.  

 

Olyan fázisba érkeztek a folyamatok, ahol az Önkormányzat a megfelelő szakmai háttér 

hiányában már nem tudja a szükséges lépéseket megtenni, illetve a Társulat helyett a 

feladatokat elvégezni.  

 

Ennek érdekében indokolt megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szakértőt megbízni a 

Társulat ügyeinek szakszerű intézésével és a társulati hitel felvételéhez kapcsolódó lépések 

kidolgozásával illetve az egész projekt helyi menedzselésével.   

 

Olyan szakértőt kell megbízni, aki már hasonló területen szerzett tapasztalataival hatékonyan 

koordinálja a Társulat működését és a rendelkezésére álló erőforrások kihasználásával 

megteremti a lehetőséget a társulati hitel felvételére, így az önerő biztosítható. 



 

A Társulat megalakulását az Önkormányzat kezdeményezte. A KEOP pályázat sikerének 

feltétele volt a létrehozása. Tagjai az érintett terület ingatlantulajdonosai, többségében 

magánszemélyek. 

 

Az Önkormányzat összesen 65 db saját tulajdonú ingatlan kapcsán is érintett tag, de az 

önkormányzat a pályázat megvalósításában leginkább érdekelt pályázó. 

 

Fontos önkormányzati érdek fűződik tehát a Társulat működésének fenntartásához, hatékony  

tevékenységének biztosításához. 

 

Figyelembe véve a társulati tagság összetételét is a legmeghatározóbb pénzügyi és egyéb 

kondíciókkal rendelkező tagként, a pályázati megvalósításban érintett lakosságot képviselve 

csak az önkormányzat lehet az a szervezet, amely képes a Társulati feladatok elvégzését 

koordinálni. A koordináció jelen esetben azt jelenti, hogy külső szakértőt bíz meg az 

Önkormányzat a munkaszervezet nélküli Társulat működésének menedzselésével. 

 

Ezzel a megoldással a Társulatot az Önkormányzat közvetlenül nem támogatja, azonban a 

közös beruházás sikere érdekében az Önkormányzat szakmai tanácsadás finanszírozásával 

segíteni tudja, hogy megfeleljen a Társulat a társberuházói feladatoknak. 

 

A Társulat szakmai tanácsadásával megbízott szervezet költségeinek fedezetére a 

Városrehabilitációs keretből 750.000,- forintnak az általános tartalék keretbe történő 

átcsoportosítással biztosítható a forrás. 

 

A szakmai tanácsadói megbízás kiadására az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és 

a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 1/2009.(II. 27.) önkormányzati rendeletének  

8. § (3) bekezdésében meghatározott legfeljebb bruttó 3 M Ft összeg mértékéig a 

Polgármester jogosult. 

 

Javaslat 

 

Mivel a Képviselő-testület célul tűzte ki az Európai Uniós normáknak való megfelelést és a 

beruházás megvalósítása mellett döntött, a társberuházó által biztosítandó önerő nem 

nélkülözhető. 

A szakmai támogatás ára megtérül azáltal, hogy a támogatásként az önkormányzati 

pályázatra megítélt összeget nem vonják vissza és egy még inkább élhetőbb Ózd alapjait 

fektethetjük le. 

 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2011. (XI.24.) KH határozata 

  

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósítását célzó átfogó 

irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátásáról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

Városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott kiadási előirányzatból 750.000,- Ft-ot, 

azaz Hétszázötvenezer forintot az általános tartalék keretbe átcsoportosít, a  KEOP-

1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. szennyvízberuházás megvalósításához szükséges szakmai 

tanácsadási feladat ellátása költségeinek fedezetére. 

 

2.)  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiadási előirányzat átcsoportosítást 

a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával terjessze elő. 

 

3.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, az Ózd Városi Csatornamű 

Víziközmű Társulat, mint társberuházó tevékenységének koordinációjára irányuló 

600.000,- Ft+ÁFA összegű szakmai tanácsadási megbízási szerződés megkötésére és a 

szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: 

- megbízási szerződés előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

               Osztály vezetője 

-  megbízási szerződés aláírásáért: Polgármester 

- költségvetés módosítás előkészítéséért: PH Pénzügyi Osztály vezetője 

- előterjesztés benyújtásáért: Polgármester 

 

Határidő: döntést követően azonnal, illetve a 2011. december havi Képviselő-testületi ülés 

 


