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Tisztelt Képviselő-testület!
A BAKONYKARSZT Zrt. tájékoztatta Várpalota Város Önkormányzatát, hogy
az üzemeltetési területére elkészített 20 fejlesztési elképzeléséből a Nemzeti
Fejlesztési

Programiroda

Nonprofit

Kft.

(továbbiakban:

NFP)

négy

szennyvíztisztító telep fejlesztési programtervezetét támogatásra alkalmasnak
minősítette, tekintettel arra, hogy azok szerepelnek a Nemzeti Szennyvízelvezetési
Koncepciót tartalmazó, a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletében.
Az NFP azonban 2014. december 5-én a Támogató Okirattól elállt azzal az
indokkal, hogy a pályázat megvalósítására már nincs idő, a 2007-2013 időszak
terhére ez nem valósítható meg. Ugyanakkor ígéretet tettek arra, hogy a következő
programidőszakban a KEHOP keretében ezek a programok elindulhatnak. Ezen
ígéretnek megfelelően 2015. októberében levelet kapott a BAKONYKARSZT Zrt. a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy a fent nevezett 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet) is figyelembe véve, sürgősen adja meg
a fejlesztési igényeket. A BAKONYKARSZT Zrt. a fejlesztési elképzelések
összeállításánál újból megpróbálkozott a már „elfogadott” 4 programon felül
újabb, műszakilag indokolt programok felvetésével. Ennek köszönhetően szerepelt
a Minisztériumnak, 2015 október 15-én írott levél mellékletében a Várpalotai I.
sz. átemelő – mely a városban összegyűjtött szennyvizek több mint kétharmadát
szállítja a tisztítótelepre - teljes rekonstrukciója (építészeti, gépészeti, villamos és
irányítástechnikai rekonstrukció), a hozzá kapcsolódó rossz műszaki állapotú,
1350 m-es, NA 250-es átmérőjű nyomóvezeték cseréjével együtt. Tekintettel arra,
hogy a Korm. rendeletben csak a várpalotai szennyvízcsatorna hálózat szerepel,
mint akkori fejlesztendő víziközmű, a tisztítótelepre nem lehetett volna
eredményesen pályázni.
2016. március 9-én a NFP tájékoztatta Várpalota Város Önkormányzatát, hogy a
várpalotai beruházásunk a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. mellékletében, a
KEHOP-2.2.2 konstrukcióban megvalósuló kiemelt projektként nevesítésre került.
A szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőségjavító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
alapján, a 2014-2020 programozási időszakban, a nevezett célokat megvalósító
beruházásokban az NFP kedvezményezettként és konzorciumvezetőként fog részt
venni.

A projekt indikatív támogatási kerete 90.000.000.-Ft, Magyarország központi
költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő 10.000.000.-Ft.
Az NFP tájékoztatása szerint, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 549/2013. (XII.30.) Korm.
rendelet rögzíti az önerő hazai költségvetésből való finanszírozásának
lehetőségét és a 1084/2016 Kormányhatározat rögzíti is az indikatív önerőt.
Fentiekre tekintettel a beruházás 100%-os támogatásból valósulhat meg.
A Korm. határozat szakmai elvárásként rögzíti, hogy „a beruházás keretében az
érintett

-

2000

lakosegyenérték

terhelést

meghaladó

kibocsátású

-

szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség
megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100% -át. A
projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós
jogi követelményeknek a kijelölt határidőig.”.
A

megküldött

konzorciumi

megállapodás

aláírásával

(Konzorciumi

együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására) az NFP
jogosulttá válik a támogatási kérelem (1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2.
mellékletében rögzítetteknek megfelelő) feltöltésére/benyújtásra, majd azt
követően a Támogatási Szerződés aláírására.
A Támogatási Szerződés aláírásakor tehát megkötésre kerül egy, a feladatokat és
felelősségi köröket már részletesen tartalmazó Konzorciumi megállapodás
(Konzorciumi együttműködési megállapodás – Megvalósításra), a projekt
megvalósításának időszakára. A tervezet véglegesítés alatt áll, azonban az
alábbiak elmondhatók:
A NFP az Önkormányzat képviseletében eljárva jogosult lesz a közbeszerzési
eljárások lefolytatására, illetve ellátja a projektmenedzsment feladatokat. A
közbeszerzési eljárások lefolytatására, az előkészítési feladatok elvégzésére
(Megvalósíthatósági Tanulmány, költséghaszon elemzés, tervezés), mérnök
feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződések aláírására is az NFP lesz
jogosult. Az NFP által, az Önkormányzat képviseletében lefolytatott közbeszerzési
eljárás alapján megkötésre kerülő PR és építési szerződések aláírására az
Önkormányzat lesz jogosult.
Ütemezés tekintetében elmondható, hogy az intézményrendszer célja az, hogy a
kivitelezői szerződések aláírása még az idei évben megtörténjen. Az ehhez

szükséges keret-megállapodások megkötéséhez lefolytatandó közbeszerzési
eljárások - az NFP. tájékoztatása alapján - folyamatban vannak.
A végleges, azaz pontos műszaki tartalom és ehhez rendelt költségvetés
ismeretében a Támogatási Szerződés módosításra fog kerülni.
Összefoglalva a KEHOP-2.2.2 projekt során a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként fog részt venni,
ezért Önkormányzatunkkal Konzorciumi Megállapodást kell kötnie a Támogatási
Kérelem benyújtásához. Várpalota Város Önkormányzata részére megküldött
megállapodás-tervezetét jelen határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és
javasolom a határozati javaslat elfogadását.
Várpalota, 2016. március 16.
Talabér Márta
polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésén a következő
határozatot hozta:
………/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat:
1.)

A Képviselő-testület megismerte a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2.

mellékletében nevesített, KEHOP-2.2.2 konstrukcióban megvalósuló várpalotai
projekt ügyében a Bakonykarszt Zrt. és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. tájékoztatásában foglaltakat.
2.)

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,

hogy a Várpalota I. számú szennyvízátemelő és kapcsolódó nyomóvezetékének
fejlesztés megvalósítása érdekében a „Várpalota város szennyvízelvezetésének
korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP - 2.2.2 azonosítószámú felhívásra, a NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (1139 Budapest, Pap Károly
u. 4-6., képviseli: Nagy Sándor ügyvezető igazgató) közösen Támogatási
Kérelmet nyújt be. A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a támogatási
kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft.-vel közös együttműködéssel valósítja meg.
3.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a határozatban

foglaltaknak

megfelelő,

jelen

határozat

1.

számú

mellékletét

képező,

„KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Támogatási
kérelem benyújtására” elnevezésű dokumentum aláírására.

Határidő:
a konzorciumi szerződés aláírására: 2016. április 8.
Felelős:
Talabér Márta polgármester
Közreműködik: Kotzó Szabolcs környezetvédelmi üi.
V á r p a l o t a , 2016. március 31.
Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

