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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. március 31-i  ülésére

A határozati  javaslat elfogadásához egyszerű  többség szükséges.

Tárgy: Távhőszolgáltatási  közszolgáltatási  szerződés  

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő:  Horváth Tamás,  a Várpalotai  Közüzemi Kft. ügyvezető 
igazgatója

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi  Bizottság

A határozati  javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
  jogi előadó      aljegyző       jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai  Közüzemi Kft.  a 2014. december 11-én tartott  képviselő-testületi
ülésen tájékoztatta a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy megkezdi a hőközpont
szétválasztás  pályázati  anyagának  előkészítését,  amit  a  képviselő-testület
193/2014.  (XII.11.)  határozatával  támogatott,  illetve  a  113/2015.  (VI.25.)
határozatában  felkérte  a  Várpalotai  Közüzemi  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,
hogy a pályázatot  annak megjelenése esetén haladéktalanul nyújtsa  be.

A  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Program  (a  továbbiakban:
KEHOP)  pályázati  felhívások  megjelenése  továbbra  is  várat  magára,  azonban
a rendelkezésre álló információk alapján: 

A  közszolgáltatásért  járó  ellentételezés  támogatási  kategóriában  elnyerhető
támogatásoknak  meg  kell  felelniük  a  2012/21/EU  bizottsági  határozat  (az
Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  106.  cikke  (2)  bekezdésének  az
általános  gazdasági  érdekű  szolgáltatások  nyújtásával  megbízott  egyes
vállalkozások  javára  közszolgáltatás  ellentételezése  formájában  nyújtott
állami  támogatásra  való  alkalmazásáról  –  HL  L  7.,  2012.1.11.3-10.o.,a
továbbiakban „Bizottsági Határozat”) előírásainak.

Az  eredményes  pályázat  feltétele,  hogy  az  adott  pályázat  benyújtásakor  a
támogatást  igénylő  Közszolgáltatónak  határozott  időre,  de  legalább  a  projekt
fizikai  befejezését  követő  5  és  legfeljebb  10  naptári  évre  szóló  időszakra  a
2012/21/EU  bizottsági  határozatban  foglaltaknak  megfelelő  tartalommal
közszolgáltatási  szerződéssel kell  rendelkeznie.

Az  előterjesztés  mellékletét  képező  szerződéstervezet  a  KEHOP  Irányító
Hatósággal  egyeztetetten  lett  kialakítva  és  a  Magyar  Távhőszolgáltatók
Szövetsége  eljuttatta  a  Miniszterelnökség  Támogatásokat  Vizsgáló  Irodájának
is. 

A  fentiek  alapján  vélelmezhetően  a  mellékelt  szerződéstervezet  elfogadása
elengedhetetlen  ahhoz,  hogy  a  Várpalotai  Közüzemi  Kft.  által  benyújtandó
pályázatot nyertesnek ítéljék majd meg.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megvitatására  és
döntésének meghozatalára!

Várpalota,  2016. március 17.

Talabér Márta
  polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

8100 Várpalota,  Gárdonyi  G. u. 39.
Tel.:  (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676

e-mail:  varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  2016. március 31-i  ülésén
a következő határozatot  hozta:

/2016. (III.31.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  megismerte  a
Várpalotai  Közüzemi  Kft.-vel  kötendő  Várpalota  város  távhőszolgáltatásra
vonatkozó Közszolgáltatási  Szerződés tervezetét.

2.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Közszolgáltatási
Szerződés aláírására,  a határozat melléklete  szerinti  formában és tartalommal.

3.)  Felkéri  a  Várpalotai  Közüzemi  Kft.  igazgatóját,  hogy  folyamatosan
tájékoztassa a Képviselő-testületet  a pályázattal  összefüggően.

Határidő:   a döntés megküldésére: azonnal
Felelős:  Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:   Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l  o t a ,  2016. március 31.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző


