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Ó z d, 2012. március 22. 



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 támogatás finanszírozásával 

az Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulattal, mint társberuházóval megvalósítja a 

szennyvízberuházást. 

A kivitelezés megkezdése előtt folytatott helyszíni bejárások alkalmával felülvizsgáltuk a 

beruházás által átfogott célterületet. A bejárás során kiderült, hogy a tervezés óta eltelt idő 

alatt több ingatlanon elbontásra került a felépítmény.  

Ezen felépítmények lebontásának okai: rendkívül romos állapot, martinsalak felhasználásával 

épültek és kárenyhítés során elbontásra kötelezettek.  

 

Mivel a pályázattal előközművesítés nem támogatott, így a célterületet felülvizsgálva pótolni 

kell  a felépítmények lebontása miatt kieső ingatlanokat.  Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, 

hogy mely utcákkal pótolható az üres telkek miatt kieső bekötési szám és a lakossági igények 

is megfelelő támogatást biztosítsanak a megvalósuláshoz. 

 

A Támogatási Szerződésben előirányzott indikátorok teljesítése kötelező az Önkormányzat 

részére, ezért a célterületen lévő újonnan bevonásra kerülő  ingatlanokkal pótolni kell a 

hiányzó bekötéseket.  

 

Ahhoz, hogy Támogatási Szerződés módosítást kezdeményezzünk a Közreműködő 

Szervezetnél  a kiviteli terveket módosítania kell az Önkormányzatnak és a vízjogi létesítési 

engedélyt is a módosított tervekhez kell igazítani. A tervek módosításával célszerű a kiviteli 

terveket készítő céget megbízni. 

 

A helyszíni felmérések alapján a tényleges hossz mennyiség megállapítására a tervezőnek még 

kiegészítő számításokat kell folytatnia, így becsült mennyiség  áll a rendelkezésünkre, mely 

2500 fm. 

 

A becsült adatok alapján a kiviteli tervek módosítására a 2012. évi költségvetés terhére bruttó 

1.905.000,- Ft-ot,  a vízjogi létesítési engedély módosítás igazgatási szolgáltatási díjára 

100.000,- Ft összeget kell biztosítani. A módosított tervekkel  Közreműködő Szervezetnél 

kezdeményezni kell a Támogatási Szerződés módosítását. 

 

 

 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 

  

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2012. (III. 22.) határozata 

a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázati támogatással megvalósítandó 

szennyvízelvezetés terveinek módosítására 

 

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

az alábbi döntést hozta: 

 

1.)   A Képviselő-testület a célterületen végzett helyszíni felmérés eredményeinek tükrében 

az előirányzott indikátorok teljesítésének érdekében módosíttatja a KEOP-1.2.0/2F/09-

2010-0060 sz. pályázati támogatással megvalósítandó szennyvízelvezetés kiviteli terveit 

az eredeti terveket készítő KEVITERV PLUSZ Kft.-vel. 

 

 

2.)  A Képviselő-testület az új tervekkel kezdeményezi a Támogatási Szerződés módosítását 

a Közreműködő Szervezetnél és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok 

aláírására. 

 

 

3.)  Ózd Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés 

és tisztítás fejlesztése Ózd városában” megnevezésű pályázat kiviteli terveinek 

módosítására legfeljebb bruttó 2,0 M Ft-ot, a vízjogi létesítési engedély módosítás 

igazgatási szolgáltatási díjára 100.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés 

általános tartalék kiadási előirányzat terhére. 

 

 

 

Felelős: 

- a kiviteli tervek módosításának megrendeléséért: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Osztály vezetője 

-  A Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezéséért és a módosított támogatási 

szerződés aláírásáért: polgármester 

 

 

 

Határidő: döntést követően azonnal. 


