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A határozat-tervezet elfogadásához egyszerű többség szükséges 

 

 

 

Tárgy:  Várpalota Város Önkormányzat tulajdonában lévő 21-11439-1-002-01-03 

MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító 

víziközmű-rendszer energia-hatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt egyedi 

támogatásról szóló pályázaton való részvétel, az ehhez szükséges önrész 

biztosítása és a pályázaton való részvételhez konzorciumi szerződés megkötése 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester  

 

 

Előkészítő:  Kugler Gyula Bakonykarszt Zrt. vezérigazgató 

 Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

Az előterjesztést megtárgyalta:  

 – 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

 Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva 

 jogi előadó  aljegyző jegyző 

 

mailto:varpalota@varpalota.hu


 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 

előirányzatának terhére 2018. december 17-én egyedi támogatási lehetőséget hirdetett a 

víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére. (Az egyedi támogatásról szóló 

tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete). A támogatási igény 2019. február 1-től február 28-ig 

nyújtható be, a miniszteri döntés meghozatalára várhatóan 2019. június 30. napjáig kerül sor.  

 

A támogatás célja a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében 

energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása, továbbá olyan 

megújuló energetikai beruházások megvalósítása, amelyek növelik az energiatakarékosságot és 

csökkentik az üvegházhatású gázkibocsátást.  

 

A pályázat lényege az energiatakarékos eszközök beszerzésével és technológiák 

alkalmazásával az élő környezet fokozott védelme. A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a 

víziközművek működési hatékonyságát növelhessük, új, hatékony, energiatakarékos 

eszközöket szerezzünk be.  Az utóbbi években a víziközmű ágazat fejlesztési és rekonstrukciós 

lehetőségei meglehetősen korlátozottak voltak, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni az 

eszközállomány javításához, különösen úgy, hogy annak költségei nem kizárólag az Ellátásért 

felelős önkormányzatot és a Víziközmű-szolgáltatót terhelik. 

 

A támogatásra az adott víziközmű-rendszer tekintetében az Ellátásért felelős – Várpalota Város 

Önkormányzata – és a Vízközmű-szolgáltató – a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. 

(a továbbiakban: Zrt.) – együttesen, konzorciumban jogosult pályázatot benyújtani, azzal, hogy 

a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek 

tulajdonjogi helyzetének változatlan kell maradnia. A Konzorciumi megállapodást víziközmű-

rendszerenként és tárgykörönként kell megkötni. (A megállapodás tervezetét a határozati 

javaslat melléklete tartalmazza.) 

 

A pályázati kiírás alapján az eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költségének 50 %-a 

vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 250 millió Ft, amihez 50 % önrészt kell 

biztosítani. A támogatás a Támogatói okirat felek által történt aláírását követő 30 (harminc) 

napon belül kerül folyósításra. 

 

A támogatható tevékenységek körét az egyedi támogatásról szóló tájékoztató tartalmazza, 

amely alapján a Zrt. a fent nevezett pályázatban a következő eszközbeszerzéseket, illetve 

megújuló energetikai korszerűsítéseket kívánja megoldani az energiahatékonyság 

tárgykörében: 7 db villamos energia meghajtású gép kiváltása a 21-11439-1-002-01-03 MEKH 

kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszeren, a fejlesztés tervezett bruttó költsége 83.732 e Ft, a tervezett fejlesztéshez szükséges 

önrész bruttó 41.866 e Ft. (A részletes, számított költségekkel feltüntetett fejlesztési tételeket 

az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.) 

 

Az egyedi támogatásból beszerzésre kerülő gépek az önkormányzat tulajdonába, ezt követően 

a Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.  
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Az előzetes egyeztetések alapján – amennyiben a Képviselő-testület felhatalmazza – a Zrt. 

elkészíti a pályázati anyagot és a kiírásnak megfelelően benyújtja az illetékes minisztériumnak 

azt.  

 

A Zrt. vállalja továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén az esetleges beszerzési eljárást vagy 

a közbeszerzést lebonyolítja, az egyedi támogatásról szóló pályázatban részletezett víziközmű 

eszközök cseréjét megvalósítja, az energiakorszerűsítést elvégzi, az egyedi támogatás 

felhasználásáról a szakmai és pénzügyi elszámolást elkészíti, a támogatásból megvalósuló 

fejlesztés fenntartását a támogatási igényben megjelölt helyen 3 évig biztosítja,  a fenntartási 

időszakban minden év március 31-ig fenntartási jelentést, a harmadik fenntartási év lezárásakor 

pedig záró fenntartási jelentést készít. 

 

A pályázathoz szükséges önrész forrásaként, szerződő felek a Víziközmű-szolgáltató által 

korábban az Ellátásért felelősnek – eszközhasználati díjként - megfizetett és az Ellátásért felelős 

által kezelt fejlesztési forrást jelölik meg. Az eszközhasználati díjakból a pályázathoz szükséges 

önrész összege rendelkezésre áll. 

 

Az egyedi támogatás a víziközművek vonatkozásában olyan lehetőséget biztosít 

eszközbeszerzésre, illetve energetikai korszerűsítésre, amelynek a költségeit csak részben kell 

az Ellátásért felelősnek viselnie. Éppen ezért a Zrt. vezetőivel együtt mindenképpen 

szükségesnek látjuk a támogatás igénybevételét megkísérelni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen! 

 

 

 

Várpalota,  2019. január 16. 

 

 

 
Campanari-Talabér Márta 

polgármester 
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  Határozat 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Telefon: 88/592-660  Fax: 88/592-676 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. január 23-i rendkívüli ülésén 

megtárgyalta a polgármester előterjesztését és meghozta a  

 

…../2019. (I.23.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t o t : 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 21-11439-1-002-01-03 MEKH 

kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelősének képviseletében eljárva megtárgyalta az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” 

megnevezésű pályázatot. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázaton az 

Önkormányzat, mint Ellátásért Felelős részt kíván venni. 

 

2. A Képviselő-testület meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése” megnevezésű pályázatra állítson össze pályázati 

anyagot, és azt az illetékes Minisztériumhoz nyújtsa be, melynek az érdekében a határozat 

mellékletét képező szöveggel konzorciumi megállapodást köt a BAKONYKARSZT Zrt.-

vel. 

 

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés költségének 50 %-os önrésze, azaz bruttó 41.866 e 

forint az Önkormányzat víziközmű fejlesztési forrásából kerüljön biztosításra.  

 

4. A Képviselő testület elfogadja, hogy a támogatásból megvalósított eszközbeszerzés 

következtében kicserélt víziközmű elemek tulajdoni helyzete változatlan marad, a 

víziközmű elemek az Önkormányzat tulajdonába, majd a BAKONYKARSZT Zrt. 

vagyonkezelésébe kerülnek. 

 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

Várpalota,  2019. január 23. 

 

 Campanari-Talabér Márta Dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző



 

 

 

Melléklet a …/2019. (I. 23.) határozathoz 

 

Konzorciumi megállapodás 
 

 

mely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (cím: 8100 Várpalota, Gárdonyi 

Géza utca 39., törzsszám: 734125, adószám: 15734123-2-19, képviseli: Campanari-Talabér 

Márta polgármester), (továbbiakban: Ellátásért felelős) 

 

másrészről a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(cím: 8200 Veszprém, Pápai út 41., cégjegyzékszám: 19-10-500133 adószám: 11338024-2-19 

képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató) (továbbiakban: Víziközmű-szolgáltató) között az alábbi 

feltételek mellett, 

 

a 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer-re vonatkozóan az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által kiírt, a víziközművek energia hatékonyságának fejlesztése 

egyedi támogatásáról szóló pályázat benyújtására. 

 
 

1. Felek megállapítják, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2018. december 

17. keltezéssel pályázatot írt ki a víziközművek energia hatékonyságának fejlesztése 

tárgyában nyújtható egyedi támogatásról.  

 

A támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy Várpalota Város 

Önkormányzata, mint Ellátásért felelős és a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű 

Zrt., mint Víziközmű-szolgáltató egymással konzorciumi megállapodást kössön.  

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Víziközmű-szolgáltató, mint a víziközmű-

rendszer vagyonkezelője az 1. pontban jelzett támogatás elnyerése céljából pályázatot 

állít össze a 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú 

Várpalota szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer-re vonatkozóan.  

 

3. A pályázat tárgya: Energiahatékonyság tárgykörében: 7 db villamos energia meghajtású 

gép kiváltása a Várpalotai szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszeren (a 

kiváltással érintett gépegységeket a megállapodás elválaszthatatlan mellékletében 

rögzítették Felek). 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetését a Vízközmű-szolgáltató 

Vezérigazgatója Kugler Gyula látja el. A konzorcium vezetője jogosult és köteles a 

konzorcium tárgyát képező pályázatban meghatározott mindennemű feladat 

lebonyolítására.  

 

5. A konzorcium vezetője jogosult és köteles a konzorcium létrejöttének tárgyát képező 

pályázat előkészítésére, benyújtására, sikere esetén a támogatási szerződés aláírására.  

 

6. Amennyiben a konzorcium a támogatást elnyeri, a konzorcium vezetője jogosult és 

köteles, a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feladatot ellátni, az ezzel 
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kapcsolatos jelentéseket határidőben megtenni, valamint a pályázat utógondozását 

teljesíteni. 

 

7. A Víziközmű szolgáltató megelőlegezi továbbá a pályázat benyújtásával, illetve a 

sikeres pályázattal felmerülő egyéb, a pályázatban el nem számolható költségeket, majd 

azokat a beruházás végeztével a számviteli jogszabályoknak megfelelően a 

beruházásoknál elszámolja.  

 

8. Felek megállapodnak, hogy az egyedi támogatásról szóló pályázati felhívásban az 

eszközvásárláshoz szükséges 50 %-os önrészt, azaz 41.866 e forintot az Ellátásért 

Felelős a víziközmű fejlesztési forrásból biztosítja. 

 

9. Ellátásért felelős vállalja, és Víziközmű-szolgáltató tudomásul veszi, hogy az egyedi 

támogatás biztosítását követően megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt 

víziközmű elemek tulajdoni helyzete változatlan marad. A pályázatból megvalósított 

fejlesztést Ellátásért felelős vagyonkezelésre a BAKONYKARSZT Zrt.-nek átadja. 
 

10. Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló fejlesztés fenntartását a 

támogatási igénybejelentésben megjelölt helyen 3 évig biztosítja. A fenntartási 

időszakban minden év március 31-ig fenntartási jelentést, a harmadik fenntartási év 

lezárásakor pedig záró fenntartási jelentést készít. 

 

11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás határozott időre szól: 

- amennyiben a konzorcium az 1. pontban megnevezett pályázati támogatást elnyeri, 

akkor a pályázat fenntartási időszakát követő záró dokumentáció elfogadásáig; 

- amennyiben a konzorcium a pályázati támogatást nem nyeri el, úgy az elutasító 

határozat készhez vételéig. 

 

12. Jelen Megállapodás 4 példányban készült, melyből 2 példány a Víziközmű-

szolgáltatót, 2példány az Ellátásért felelőst illeti meg. 

 

 

Jelen megállapodást Felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok 

végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írták alá. 

 

Várpalota,  2019. január 23. 

 

 

 …………………………………. …………………………………. 

 Campanari-Talabér Márta Kugler Gyula 

 Várpalota Város Önkormányzata BAKONYKARSZT 

 Ellátásért felelős Víz- és Csatornamű Zrt. 

  Víziközmű-szolgáltató 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 …………………………………. 

 Szabó Mónika 

 pénzügyi irodavezető 


