JAVASLAT
Ideiglenes Bizottság kijelölésére

Előterjesztő: Kiss Sándor önkormányzati képviselő

Ózd, 2017. április 20.

Tisztelt Képviselő testület!
A 2017. március 23-án tartott Képviselő-testületi ülésen tájékoztató hangzott el a KEHOP2.2.4-15-2016-00005 számú projekt (Ózd Város Önkormányzata szennyvízelvezetési és
tisztítás fejlesztési projektje) állásáról.
A tájékoztató az alábbiakat tartalmazta:
„A tárgyi projekt előzménye a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060. számú projekt, melynek
keretében az első szakaszban megvalósult a szennyvíztisztító telep újjáépítése. A kivitelezés
műszaki átadására 2015. szeptember 30-án került sor, a jogerős használatba vételi engedély
2016. január 20-án kelt. A projekt első szakasza 2015. december 31-ig lezárult.
A második szakasz megvalósítására a 339/2014. (XII.19) Korm. rendelet 15. §-a értelmében a
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodást kötött Ózd
Város Önkormányzatával, mint végső kedvezményezettel.
A NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (NFP), mint a projektben Ózd Város
Önkormányzata konzorciumi partnere, egyben a konzorcium vezetője, 2016.03.10-én a
második szakaszra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz, melyet a támogató 2016.03.25-én jóváhagyott.
2016. május 31-én került sor a támogatási szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal a tárgyi projekt megvalósítására. A támogatási szerződés alapján a projekt
összköltsége nettó 2.572.615.334,- Ft, a támogatás tartalma 94,417384 %. A projekt záró
elszámolásának szerződés szerinti teljesítési határideje 2018. december 31.”
A lakosság tájékoztatását valamint a lakosság pénzügyi hozzájárulásának kezelését – jelenleg
- az Önkormányzattól függetlenül működő Víziközmű Társulat munkatársai végzik.
A beruházás jelenlegi állásáról történő lakossági tájékoztatás, valamint az érintettek
tisztánlátása és tájékoztatása érdekében szükségesnek tartom ideiglenes bizottság felállítását,
amely tájékoztatja a lakosságot a projekt és a közbeszerzés jelenlegi állásáról, valamint
figyelemmel kíséri a beruházást.
A projekt képviselete, a projektben résztvevőkkel és a konzorciumi taggal történő
kapcsolattartás, valamint a projekt teljes körű dokumentációja, a 2008. évtől történő teljes
iratanyaga, további dokumentációja és ügyintézése – a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra
is a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztály feladatkörében marad.
Rendkívül fontos a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása, hiszen az Önkormányzatnak
nincs közvetlen befolyása sem a kivitelező, sem a közbeszerző kiválasztását illetően.
Javaslat:
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelöljön ki egy Ideiglenes Bizottságot,
amely tájékoztatja a lakosságot a projekt és a közbeszerzés jelenlegi állásáról, valamint
figyelemmel kíséri a beruházás megvalósítását.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (IV.20.) határozata
Ideiglenes Bizottság kijelöléséről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 számú „Szennyvízelvezetés és
tisztítás fejlesztése Ózd városában” pályázatból megvalósuló beruházás lefolytatásának
figyelemmel kísérése és lakossági tájékoztatás céljára az alábbi személyekből álló 3 fős
Ideiglenes Bizottságot jelöli ki a projekt időtartamára, 2018. december 31-ig:
…………………… – elnök
…………………… – tag
…………………… – tag
2. Az Ideiglenes Bizottság rendszeresen köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a projekt
állásáról. Az Ideiglenes Bizottság munkájában együttműködik a PH. Településfejlesztési
Osztályával.
3. Az Ideiglenes Bizottság első alkalommal a 2017. évi júniusi rendes ülésén tájékoztatja a
Képviselő-testületet a közbeszerzés állásáról és a kivitelezés előrehaladásáról.

Felelős: Az Ideiglenes Bizottság munkafeltételeinek biztosításáért, a jegyzőkönyvek
elkészítéséért, a Bizottságot érintő képviselő-testületi anyagok előkészítéséért:
PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
Határidő: folyamatosan

