
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

J a v a s l a t 

 

a KEOP-1. 2. 0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” 

című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. (VII.28.) KH 

határozat módosítására, valamint a beruházással létrejött vagyon üzemeltetésbe adására   
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Ó z d, 2012. március 22. 



Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2011.(VII.28.) KH határozatában (1. 

melléklet) 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 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 – esetünkben 2011. szeptember 20. – 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,  

- nem kezdi meg a teljesítés és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó 

szolgáltatások, áruk beszerzését, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át 

elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendeli meg, 

illetve az erre irányuló szerződéseket harmadik féllel nem köti meg, szerződésszegést követ el. 

 

A szerződésszegés jogkövetkezménye lehet a 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. 

 

Ha az önkormányzati önerő teljes körű rendelkezésre állásáig – várhatóan 2012. június 01-ig 

– az eljárások megindításával késlekedünk és az Önkormányzat nem köt szerződést az ÁSZF 

előírásai szerint, akkor nem háríthatjuk el a szerződésszegés tényét. Ennek következményei 

beláthatatlanok!  

 

A közbeszerzési tanácsadó által előirányzott ütemterv (2. melléklet) szerint a Támogatási 

Szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül szerződéskötésekre – az ütemtervben szereplő 

időpontok szigorú betartása mellett – sor kerülhet. 

 

Ehhez szükség van a T. Képviselő-testület döntésére, hogy a 220/2011.(VII.28.) KH határozat 3. 

pontjának kötöttségét tovább oldja azzal, hogy a projektmenedzsment és FIDIC mérnök, műszaki 

ellenőri tevékenységek ellátására irányuló közbeszerzési ajánlati felhívásokat közzétegye és 

szerződéseket kössön a nyertes pályázókkal. 

 

A Támogatási Szerződés 6. sz. mellékletében a megvalósításra irányuló projektmenedzsment és 

mérnöki feladatok esetében az Önkormányzatot terhelő önerő összege: 35.020.340,- Ft, illetve a 

szerződés értékére számított ÁFA. 

Az önerő biztosítására Ózd Város Önkormányzata a BM EU Önerő Alap pályázaton 175.299.824,- 

Ft támogatásban már részesült, így ebből a forrásból lehívást követően a biztosított összeg 

megtérülhet, az utólagosan kifizetett számlák után arányosan. 

 

A megkötésre kerülő szerződések pénzügyi teljesítése nem egy összegben fogja terhelni Ózd Város 

Önkormányzatának költségvetését, hanem a szerződésekben meghatározott ütemezésben előírt 

teljesítések után, részszámlázással. 

 

Az Önkormányzat a szennyvízberuházással kapcsolatos ÁFA levonási jogát csak abban az esetben 

tudja érvényesíteni, ha a beruházással létrejött vagyont érintően rendszeres gazdasági 

tevékenységet végez. Ezért a 2007-ben az Ózdi VÍZMŰ Kft.-vel a víziközmű vagyona 

működtetésére kötött vagyonkezelési szerződés III. 3.2 pontját módosítani szükséges. 



A vagyonkezelési szerződés III. 3.2. pontjában indokolt a KEOP beruházás során létrejövő vagyont 

kivételként megjelölni és a támogatásból megvalósított vagyont nem vagyonkezelésbe, hanem 

üzemeltetésbe átadni.  

 

A helyi vagyonrendelet 7 §. (1) bekezdés g. pontja értelmében a Képviselő-testület kizárólagos 

hatáskörébe tartozik a döntés a vagyonkezelési illetve üzemeltetési szerződés megkötéséről és a 

szerződés tartalmának meghatározásáról. E rendelkezés értelmében az üzemeltetési szerződés 

részletes feltételeiről a Képviselő-testület a 2012. április havi ülésén dönt.  

A szerződés keretén belül az üzemeltetési díj meghatározásánál az alábbi paramétereket célszerű 

figyelembe venni, mely a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány költség-haszon elemzésére 

alapozottak: 

 

 

 2013 2014 2015 2016 
Összegyűjtött 

szennyvízmennyiség 

(m3/év) előrejelzés csak 

projektterületről 

 

122547 251086 279251 307417 

Összegyűjtött 

szennyvíziszap (t/év) 

előrejelzés csak 

projektterületről 

 

452 964 1024 1084 

Össz. Üzem. és 

fenn. Ktg. (mFt) 

261,3 279,9 290,5 301,2 

 

 

 

Javaslat 

 

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

beruházás megvalósítása mellett döntött, a 220/2011.(VII.28.) KH határozat 3. pontjában megjelölt 

pénzügyi korlátot indokolt feloldani és a közbeszerzési eljárásokat lefolytatva a nyertes 

pályázókkal szerződéseket kötni. 

Az Önkormányzat ÁFA levonási jogának érvényesítése céljából a beruházással létrejött új 

vagyonelemeket üzemeltetési szerződés keretében határozatlan időtartamra, üzemeltetési díj 

ellenében célszerű az Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Ózdi Vízmű Kft. részére 

működtetésre átadni. 

 



 

1.melléklet

 





 



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 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” 

című pályázat támogatási feltételeinek elfogadásáról szóló 220/2011. (VII.28.) KH 

határozat módosításáról, valamint a beruházással létrejött vagyon üzemeltetésbe 

adására  

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 

 

1.) A 220/2011.(VII.28.) KH határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  

  

„3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat 1.) pontjában szereplő 

pályázattal kapcsolatban kötelezettségvállalásra (megbízási szerződés aláírására, 

vállalkozási szerződés megkötésére, stb.) – a jelen pontban meghatározottak és 

az 1/2012. (I.26.) határozatban foglaltak kivételével - mindaddig nem kerülhet 

sor, amíg a pályázati önerő – a határozat 2/b.) pontjában megjelölt forrásokból 

vagy egyéb önkormányzati tulajdonú vagyonelem értékesítési bevételéből – az 

Önkormányzat bankszámláján és a víziközmű társulat által megkötött 

hitelszerződés útján nem áll rendelkezésre.   

 

A Képviselő-testület a Támogatási Szerződés 6. sz. mellékletében foglalt  

megvalósításra irányuló projektmenedzsment, valamint mérnöki feladatok 

teljesítésére legfeljebb 35.020.340,- Ft, illetve a szerződés értékére számított 

59.423.220 Ft ÁFA összeget biztosít a kötvényből még rendelkezésre álló tartalék 

terhére.” 

    

2.)  A 220/2011.(VII.28.) KH határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

hatályukban változatlanul fennmaradnak. 

 

3.)  Ózd Város Önkormányzata az Ózdi VÍZMŰ Kft.-vel a 280/KH/2007. (XII.19.) 

számú képviselő-testületi határozat alapján 2007. december 31-én kötött 

vagyonkezelési szerződés III. 3.2 pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

 „A szerződés tárgyát képezi az annak érvényességi ideje alatt az 1. sz. mellékletben 

felsorolt vízi közművek fejlesztése során – a  KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 

azonosító számú pályázati támogatás  kivételével  a tulajdonos beruházásában 

megvalósuló, és a tulajdonos  által tulajdonba vett – közművagyon is. A jelen 

szerződés aláírását  követően üzembe lépő vízi közmű rendszerbővítések, illetve 

új vízi  közmű  rendszerek  vagyonkezelésbe adásáról a tulajdonos köteles 

gondoskodni.  A   leltár……….” 
 

 



4.)  Ózd Város Önkormányzata az KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 azonosító számú 

pályázati támogatásból megvalósított beruházás során létrejött vagyont aktiválás 

után az 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Ózdi VÍZMŰ Kft. részére 

határozatlan időtartamra üzemeltetésre,  üzemeltetési díj ellenében átadja. 

 Az üzemeltetési szerződés tartalmi elemeinek meghatározásáról a Képviselő-

testület 2012. április havi ülésén dönt. 

 

 

Felelős: - 2012. évi költségvetésben az önrész tervezéséért és a közbeszerzési 

ajánlati felhívások közzétételéért és a szerződések előkészítéséért: 

   PH. Pénzügyi Osztály vezetője 

 

- projektmenedzsment és mérnöki feladatok ellátására irányuló szerződés 

és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért:   

   Polgármester 

 

- a vagyonkezelési szerződés módosításáért és az üzemeltetési szerződés 

előkészítéséért: PH Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály 

vezetője 

 

- a vagyonkezelési szerződés módosítás aláírásáért:  

Polgármester 

 

 

Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2012. április havi képviselő-testületi ülés 


