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Előzmények
Az Új Széchenyi Terv pályázati felhívásai között 2015. áprilisban megjelent KEOP-2012-5.4.0
kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának
lehetőségével” című felhívás.
Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. felismerte, hogy a cég további fejlődésének lehetséges
módjai:
-

lehetőség szerint új fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatási rendszerbe,

-

a távhő előállítása és a fogyasztókhoz történő eljuttatása során fellépő veszteségek mérséklése.

A pályázati konstrukció alapvető és elsődleges célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság,
valamint ezzel együtt a helyi és nemzetgazdasági szintű CO2 megtakarítás fokozása a távhőtermelés és
szolgáltatás primer oldali infrastruktúrájának energetikai korszerűsítésével.

A pályázat által támogatott tevékenységek között nevesítve szerepel
-

primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhővezeték hőszigetelése, föld alá helyezése,

-

új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása,

-

szolgáltatói hőközpontok szétválasztása,

-

felhasználói hőközpontok korszerűsítése.

Elszámolható költségekre vonatkozó előírások a „Pályázati Felhívás” C3.3. pontja alapján
-

„Kizárólag a 2008. június 8. után felmerült költségeket (a felmerülés időpontja számlán
szereplő tevékenység teljesítési dátuma) lehet elszámolni.

-

Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek az operatív programban meghatározott
földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel.

-

Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült
költségeket lehet, melyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső
bizonylattal igazolhatóak.

-

Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához,
szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és
arányos hozzáadott értéket képviselnek.

-

A pályázat költségvetésébe műszaki tartalék nem tervezhető.”

Az Ózdi Távhő Kft. élni szeretne a lehetőséggel a pályázat által felajánlott 100 %-os mértékű vissza
nem térítendő támogatással, ezért 2015. április 20-án benyújtotta pályázatát az alábbiak szerint:
Projekt megnevezése

Ssz.

Megvalósulás éve

3.

Hőközpont szétválasztás (Vasvár 29-31-33.) 2014.
Hőközpont szétválasztáshoz vezetéképítés
(Vasvár út)
2014.
NA 400-as vezeték földbefektetés II.szakasz 2014.

4.

NA 400-as vezeték földbefektetés I.szakasz

5.
6.
7.

Hőközpont szétválasztás (Nagy I. út)
2013 – 2014.
Hőközpont szétválasztáshoz vezetéképítés
(Nagy I. út)
2014.
4 db hőközpont komplett csere
2012.

8.

6 db hőközpont komplett csere

2011.

9.

3 db hőközpont komplett csere

2010.

10.

Vezetékcserék (Szent I. és Nagy I. út)

2010.

11.

1 db hőközpont csere

2009.

12.

3 db hőközpont csere

2008.

13.

Új felhasználó távhőre történő csatlakozása

2008.

1.
2.

Összes beruházási költség (eFt)

2014.

315.900

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkársága a pályázat tartalmi ellenőrzése után, hiánypótlásra szólította fel társaságunkat.
A hiánypótláshoz szükséges Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyilatkozata az
alábbiakról:
„Alulírottak nyilatkozunk arról, hogy az Új Széchenyi Terv Zöld Gazdaság Fejlesztési
Programjában meghirdetett Távhő-szektor energetikai korszerűsítése (KEOP-2012-5.4.0)
pályázati felhívás keretében közszolgáltatások ellentételezésére nyújtható támogatás elnyerése céljából
az Ózdi Távhő Kft. által benyújtott pályázat pályázót terhelő, a támogatás elnyerése esetén teljesítendő
kötelezettségeket ismerjük, azok teljesítését a települési önkormányzat ellenőrzi és ellenőrzésének
eredményéről a Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatja.”
A pályázót terhelő kötelezettségekről a „Pályázati Felhívás”, az „Általános Pályázati Útmutató”,
valamint a „Pályázati Adatlap” rendelkezik.
Fontosabb kötelezettségek:
1. Közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtandó támogatásra vonatkozó legfontosabb
szabályok.
2. Fenntartási kötelezettség 3 vagy 5 év!

3. Dokumentumok őrzése 2020. december 31-ig.
4. Monitoring mutatók – számszerűsíthető eredmények.
5. Fenntarthatósági és Esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése elérése.
6. Tájékoztatási kötelezettség.
7. Határidők betartása.
8. Biztosítékok köre:
- Az Ózdi Távhő Kft. a pályázat vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani.
9. Esetleges visszafizetési kötelezettségek.
10. Az esetleges ellenőrzéshez szükséges kötelezettségek.
Legfontosabb kiemelni, hogy a pályázatban szereplő beruházások már elkészültek, így önerő
biztosítására nincs szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadását.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő -testületének
……/2015.(VI.24.) határozata
az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2012-5.4.0 kódszámú
„Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásának
lehetőségével” című felhívásra benyújtott pályázatához kapcsolódó önkormányzati
nyilatkozat aláírásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az Új
Széchenyi Terv Zöld Gazdaság Fejlesztési Programjában meghirdetett Távhőszektor energetikai korszerűsítése (KEOP-2012-5.4.0) pályázati felhívás keretében
közszolgáltatások ellentételezésére nyújtható támogatás elnyerése céljából az Ózdi Távhő
Kft. által benyújtott pályázat pályázót terhelő, a támogatás elnyerése esetén teljesítendő
kötelezettségeket ismeri, azok teljesítését a települési önkormányzat ellenőrzi és
ellenőrzésének eredményéről a Közreműködő Szervezetet írásban tájékoztatja.

Felelős:
Határidő:

nyilatkozat aláírásáért: Polgármester
döntést követően azonnal, ill. folyamatosan

