
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J A V A S L A T 
 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés 

megkötéséhez történő hozzájárulásra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 

ügyvezetője 

 

Ózd, 2018. február 22.  

  



 

 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése 

Ózdon” című , KEHOP-5.3.1.-17-2017-00025 azonosító számú pályázatát a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkár 206.693.096,- 

Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  

 

A támogatási szerződés létrejöttének egyik feltétele a projekt megvalósítására vonatkozó 

konzorciumi megállapodás megkötése, melynek aláírása Ózd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének jóváhagyásával történhet. A konzorciumi megállapodást a 

pályázati felületen – egyéb szerződéskötéshez szükséges dokumentumokkal együtt – 15 

napon belül be kell nyújtani. 

 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 

2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a 

megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2016. június 14-én hatályba 

lépett. A Rendelet az 1. § és 3. §-a alapján az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 

vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató 

szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások 

alkalmazására irányuló projektekre terjed ki, amely projektek határidőben történő 

megvalósításáról a miniszter gondoskodik, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával. 

 

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson, illetve 

tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások végső kedvezményezettjei számára. 

Nyomon követi a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az 

ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter 

és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, 

a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a végső 

kedvezményezettel. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a 

Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

A Társaság a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően 

kedvezményezett - konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projektek 

előkészítését, valamint ezen projektek megvalósításával összefüggő projektmenedzsment 

feladatokat, a végső kedvezményezett meghatalmazása alapján lebonyolítja a beszerzési és 

közbeszerzési eljárásokat és szükség esetén aláírja a keret-megállapodásokat, valamint ellátja a 

műszaki ellenőri feladatokat. 

 

A Rendelet 7. §-a az alábbiakat rögzíti: 

(1) Az 1. § szerinti projektek támogatási szerződése a Társasággal, mint konzorciumvezetővel 

kerül megkötésre. 

(2) A végső kedvezményezett, mint konzorciumi tag lesz részese a támogatási szerződésnek. 

(3) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tag és a konzorciumvezető konzorciumi 

megállapodásban rögzítik feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A konzorciumvezető 



 

 
 

feladatai nem terjeszkedhetnek túl a 6. §-ban meghatározottakon. A konzorciumi megállapodás 

a támogatási szerződés mellékletét képezi. 

(4) A 6. § (2) bekezdésben foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a (3) bekezdésben 

rögzített konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a Társaság a projektek 

megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás közbeszerzési eljárásokat 

a végső kedvezményezett helyett és nevében folytatja le és azok meghatalmazása alapján 

kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, valamint keret-megállapodásos eljárások esetén a nyertes 

ajánlattevővel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára - aláírja a keret-

megállapodásokat. 

(5) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából vagyont nem szerezhet. 

(6) Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség 

merül fel, azt az a konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült 

azzal, hogy a bírságot, büntetést az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre 

okot adó esemény felróható. 

 

A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a támogatási 

szerződés megkötéséhez, valamint a támogatási döntésben foglalt tartalommal a projekt 

megvalósítására konzorciumi megállapodás megkötése szükséges, amely részletesen 

szabályozza a Konzorciumvezető és a Tag, jelen esetben az Ózdi Távhőtermelő és 

Szolgáltató Kft., jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés kereteit, a projekt 

megvalósítása során. (határozati javaslat 1.  melléklete) . 

 

 

Előzmény 

 

1,) A távhő szektor energetikai korszerűsítése tárgyában az Ózdi Távhő Kft.  korábban két 

pályázattal nyert már támogatást KEOP-5.4.0/11-2011-0014 számú pályázattal 2013-ban 

103.232eFt-ot 50%-os támogatási intenzitással, a KEOP-5.4.0/12.2015.0012 számú pályázattal 

2015-ben 315.645 eFt-ot 100%-os támogatási intenzitással. Ezek a beruházások szolgáltatói 

hőközpontok szétválasztását, vezeték felújításokat, új felhasználók rendszerbe illesztését 

célozták. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott fejlesztéseket az Ózdi Távhő Kft 

folytatni kívánja a 2014-2020 programozási időszakban nyújtott pályázati lehetőségek 

kihasználásával a 2018-2020. évi beruházásai során. 

 

2,) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodások megkötéséhez történő hozzájárulásról szóló 47/2017. (III.23.) számú határozat 

2. melléklete értelmében (előterjesztés 1. melléklete) a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. és Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft., a Tagok konzorciumot hoznak létre 

abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a 

KEHOP- 5.3.1 azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet 

készítsenek el és nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt 

közös együttműködéssel megvalósítsák. 

 

Műszaki tartalom 

Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása 

 

A jelen projekt keretében 27 új felhasználói primer hőközpont épül. Ezek az új hőközpontok a 

szekunder vezetékekkel táplált épületek hőfogadó állomásainak helyén épülnek. A szolgáltatói 

hőközpontok szétválasztása után a szolgáltatói hőközpontok megszűnnek. 



 

 
 

A szétválasztás célja a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók elégedettségi szintjének 

javítása, a távhőszolgáltatás energia-hatékonyságának növelése a hőveszteségek, a 

hőfelhasználás mérséklésével és a szekunder keringetési energia-igény csökkentésével. 

Az új primer vezetékek előreszigetelt csővezetékek. A primer nyomvonal részben új 

nyomvonalon földbe fektetve, részben a megszüntetendő szekunder vezetékek 

védőcsatornáiban kerül kiépítésre. A hőveszteségek csökkentése részben a kiterjedt, nagyrészt 

kettő,- vagy négyvezetékes (fűtés és hmv, cirkulációval) szekunderhálózat felszámolásával, 

részben a szolgáltatói hőközpont megszüntetésével érhető el. 

Az új felhasználói hőközpontok lemezes hőcserélőinek, szerelvényeinek, berendezéseinek 

hővesztesége minimális. A hőközpontokba a blokkokon kívül beépül még hmv tároló, DDC 

szabályozó, valamint a fűtés és HMV szolgáltatásra felhasznált hőmennyiség mérését biztosító 

ultrahangos hőfogyasztásmérő is. 

A szolgáltatói hőközpontok szétválasztásával csökken a villamosenergia-felhasználás is, mert 

a szekunder oldali keringetési munka lecsökken a nagy kiterjedésű szekunder hálózat 

megszűnésével, ugyanakkor a primer keringetés munkaigénye nem nő, mivel az új 

hőközpontokat ellátó primer vezetékrendszer oly módon lett megtervezve, hogy a primer 

hálózat eredő nyomáskülönbség igénye ne növekedjen.  

 

Primer vezeték földbefektetése 

 

A hőenergia kiterjedt vezetékhálózaton jut el az egyes hőközpontokig, aknákig. A projekt 

keretében az alábbi távhővezeték szakasz cseréje, új nyomvonalon történő földbe fektetése 

történik meg: 

– Ózd, Hódos patak – Ózdi Távhő Kft. telephely közötti – Vásártér – Zrínyi úti – 400 NÁ bakos 

szerelésű primer távhővezeték földbefektetése ~ 376 m hosszban 

A hőveszteségi számításokból a tervezett hőveszteség 578,6 GJ-ra adódik. 

A hőveszteség csökkenése a korábbi állapot, és a tervezett állapot különbsége, 3314,4 - 578,6 

= ~2 735,8 GJ/év. A távhőkörzetben üzemelő kazánok referencia hatásfoka 89 %, így a DN400 

méretű távhővezeték-szakasz földbefektetésével elért primerenergia-megtakarítás 3074 GJ/év.  

 

Fűtőerőművi korszerűsítés 

A távhőrendszeri keringetés átállítása változó tömegáramúra, elérhető megtakarítás. 

 

A fejlesztés során beépítésre kerül további két frekvenciakonverter (a másik két szivattyúhoz), 

valamint a távhőrendszer hidraulikai analízissel meghatározott hidraulikai végpontjaira (2-5 db) 

Δp távadó kerül beépítésre és a jel bevitelre kerül a kazánházi vezénylőbe. 

A fejlesztés után a távhőrendszer keringetésének szabályozása a hálózatvégponti Δp jelekről 

történik úgy, hogy a beérkező jelek közül a legkedvezőtlenebb is elérje a minimális 0,8 bar 

értéket, ezzel biztosítva a hőközpontban a megfelelő vízáramot. Ezzel a fejlesztéssel a 

keringetés hatásfoka ~7%-kal javul. A várható keringetési éves villamosenergia-felhasználás 1 

553 234 kWh lesz, az éves megtakarítás 148 940 kWh-ra adódik. 

 

Termikus gáztalanítás korszerűsítése, elérhető megtakarítás 

 

A fejlesztés során a gőzkazánok helyett 2 db, a gőzigényekhez jobban igazodó 500 kg/h 

teljesítményű korszerű gyors-gőzfejlesztő kerül beépítésre, valamint a gáztalanításra menő 

pótvíz előmelegítéséhez egy előmelegítő hőcserélő. A gáztalanításra menő pótvíz a 

gáztalanítóból a rendszerbe betáplálandó ~105°C-os pótvízzel kerül előmelegítésre. 

A gyors-gőzfejlesztő stabilabb, folyamatosabb működése érdekében részáramú gáztalanítás 

kerül kialakításra. A kialakítás lényege, hogy a mindenkor pótvízmennyiség a távhőrendszerből 



 

 
 

kiegészítésre kerül oly mértékben, hogy a gáztalanításra menő vízáram mindig 10 m3/h legyen. 

Normál üzemben egy gyors-gőzfejlesztő részterhelésen biztosítja a gáztalanításhoz szükséges 

gőzmennyiséget, havária, illetve rendszer feltöltés esetén mindkét gyors-gőzfejlesztő üzemével 

biztosítható a megemelkedett gőzigény. A fejlesztéssel a gőztermelés hatásfoka ~13%-kal 

növekszik mely éves szinten 2 388 GJ primerenergia (70 238 m3 földgáz) megtakarítást 

eredményez. 

 

A meglévő két gőzkazán átalakítása melegvizes kazánra 

 

A kazánkapacitás növelésére a felszabaduló gőzkazánok átalakításra kerülnek melegvizes 

kazánokra. A két régi gőzkazán átalakításával a kazánkapacitás 2x1,5 MW-tal nő. 

A két átalakított kazán többek között a nyári igények kielégítésére is alkalmas. Az átalakítás 

során semmilyen egyéb korszerűsítés nem történik, a két kazán hatásfoka a meglévő nagyobb 

forróvízkazánok hatásfokával megegyező lesz.  

 

 

A fejlesztés összköltsége 419.602.764,-Ft, támogatás intenzitása az elszámolható költségeket 

tekintve 50%, azaz 206.693.096,-Ft. A projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi 

megállapodás 3. sz. melléklete részletezi az önerő szükségleteket, az Ózdi Távhő Kft-t tekintve 

ez 195.180.926,- Ft. Álláspontunk szerint 2018-2019. évre való ütemezéssel az egyéb 

fejlesztési tervek (faaprítékos kazán, stb) mellet az Ózdi Távhő Kft. tudja az önerőt biztosítani, 

hiszen előző években is 100.000-150.000-200.000 eFt –os fejlesztéseket valósított meg.  A 

projekt utófinanszírozású, a támogatás 100 %-ban előlegként lehívható.  

A társaság nyereségképződését a 2 % nyereségkorlátra, a távhőszolgáltatási támogatásra, 

árakra, egyéb tevékenységre vonatkozó rendeletek befolyásolják. 50/2011. (IX. 30.) és 

51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletek. 

 

A fent részletezett projekt megvalósítására a Felek konzorciumi együttműködési megállapodást 

kötnek, amely részletesen szabályozza a Konzorciumvezető: NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. és a Tag, az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft., jogait és 

kötelezettségeit, valamint az együttműködés kereteit, a projekt megvalósítása során. 

 

A megkötendő támogatási szerződés értéke a 100 M Ft-ot meghaladja, az Ózdi Távhő Kft. 

alapító okiratának 6.1. pontja értelmében a konzorciumi megállapodás megkötéséhez szükséges 

a tulajdonos hozzájárulása.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a mellékelt 

konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséhez.  

  



 

 
 

 

1. melléklet 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

….. /2018. (II.22.) határozata 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés megkötéséhez 

történő hozzájárulásról 

 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  Ózd Város Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárul, hogy az Ózdi 

Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. a távhőszolgáltató szektort érintő, 

energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására 

irányuló  

 

„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Ózdon” című, KEHOP-5.3.1.-17-2017-

00025  azonosító számú projekt 

 

megvalósítása érdekében a jelen határozat 1. melléklete szerinti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást megkösse az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

 

 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a határozat 1.) pontjában megjelölt pályázat Támogatási 

Szerződésének megkötéséhez, egyben felhatalmazza az ügyvezetőt arra, hogy a projekttel 

kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, 

aláírja.  

 

 

Felelős:  Halász Sándor  - az Ózdi Távhő Kft. ügyvezetője 

 

Határidő: döntést követően azonnal, illetve a támogatási szerződés megkötése 

 
 

  



 

 
 

 
 

1. melléklet a …/2018. (II.22.) határozathoz 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 


