Javaslat
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelhető támogatásra
vonatkozó pályázat benyújtására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály

Ózd, 2019. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjából nyújtott támogatás (a továbbiakban: Támogatás) célja a Gördülő Fejlesztési Tervben
(a továbbiakban: GFT) rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a
továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek
műszaki állapotának javítása.
1. A Támogatás igénybevételére jogosultak köre:
Pályázatot nyújthat be:
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok
konzorciuma.
2. Az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja
szerinti víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban.
3. Az 1. pontban meghatározott jogosultak a víziközmű-szolgáltatóval együttesen
konzorciumban.
2. A pályázat forrása
A Támogatás nyújtása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény XVII. fejezet Innovációs és Technológiai Minisztérium 20. fejezeti kezelésű
előirányzatok 35. alcímcsoport 14. jogcímcsoportban a Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapja (ÁHT: 368228) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, vissza nem térítendő támogatás
formájában, egy összegben előlegként történik. A rendelkezésre álló keretösszeg
1.494.768.000,- Ft. Víziközmű-rendszerenként egy pályázat nyújtható be.
3. A rekonstrukció teljes költségének összetétele
A pályázattal érintett rekonstrukció teljes költsége önrészből (saját forrás) és vissza nem
térítendő Támogatásból kerül biztosításra. A Támogatás folyósítására a rekonstrukció
megkezdését megelőzően, előlegként, egy összegben kerül sor.
A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész).
Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10
millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjából biztosítja. A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
4. A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 28.
5. Elbírálás / Döntési folyamat
A benyújtásra kerülő pályázatok a pályázati határidő leteltét követően egyszerre kerülnek
feldolgozásra. A befogadott pályázatok szakmai (műszaki) és pénzügyi szempontok szerint
kerülnek értékelésre, és tartalmi valamint formai szempontok szerint a beadási határidőt követő
30 napon belül kiértékelésre és rangsorolásra kerülnek. A miniszteri döntésre a rangsorolást
követően 30 napon belül kerül sor, mely az alábbi formában lehetséges:
•
a pályázatban igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező Támogatás
•
csökkentett összegű Támogatás
•
a pályázat elutasítása

A rendelkezésre álló pályázati forrás korlátozott mértékére tekintettel csökkentett összegű
támogatást akkor kaphat a Pályázó, ha a finanszírozási terve alapján az lehetséges.
6. Támogatói Okirat
A Támogatás felhasználása a miniszteri döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján
történik, mely dokumentum a döntési értesítővel egyidejűleg kerül megküldésre. A Támogatás
folyósítására a Támogatói Okirat aláírását követő 30 napon belül, egy összegben kerül sor a
Kedvezményezett által megjelölt bankszámlára. A Támogatásból megvalósuló rekonstrukció
fenntartását a pályázatban megjelölt helyen 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani.
7. Műszaki tartalom
Fenti pályázati kiírás alapján az ÉRV ZRt-vel. - mint Ózd város ivóvíz- és szennyvíz
hálózatának üzemeltetőjével - kötött Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő tervekből az
alábbiakat szeretnénk megvalósítani a pályázatban:
A.) Ózd Szövetkezeti utcai vízvezeték felújítása (1. melléklet)
A terv az Ózd, Szövetkezeti utcai kb. 40 éve épült, elavult NA 100 ac. gerincvezeték
rekonstrukcióját tartalmazza.
Tervezett megoldás:
A meglévő vezeték az úttest bal oldalán a járda és az útárok közötti zöldterületben van. A
lakóházak bekötései horganyzott acél csőből épültek.
Az előzetes egyeztetés alapján a vezeték felújítása új nyomvonalon az úttest bal oldali
útpadkájában nyílt árkos technológiával lesz kivitelezve, összesen 475 m hosszban.
A vezetéken 4 db földfeletti tűzcsap épül a csomóponti kimutatásban is rögzített
szelvényekben.
A vezetéken meglévő bekötések átépítésre kerülnek a meglévő vízóra aknákig az út alatti
meglévő védőcsövek felhasználásával.
Épül összesen:
475 m D 110 SDR 11 kpe 80 cső
225m D 25 kpe cső 34 db bekötés
7,5 m D 32 kpe cső 2 db bekötés
3 db DN 80 tűzcsap
1 db DN 100 Tűzcsap
1 db 1,5x1,5 m akna
1 db 1,0x1,0 m közkút akna
A vezeték építés idejére, a fogyasztók vízellátásának biztosítása miatt, kétoldali
D 63 kpe provizor vezeték kiépítése szükséges.
A Szövetkezeti utcai vízvezeték rekonstrukció tervezői költségbecslés szerinti felújítási
költsége: bruttó 17.253.744,-Ft

B.) Ózd, Kőalja út – Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út – Kossuth u.
kereszteződéséig (2. melléklet)
A terv az Ózd, Kőalja út - Damjanich út kereszteződése és a Kőalja út - Kossuth u.
kereszteződése közötti, kb. 40 éve épült, elavult NA 100 ac. gerincvezeték 1070 m hosszban
történő rekonstrukciójának tervét tartalmazza.
Tervezett megoldás:
A meglévő vezeték az úttest jobb oldalán aszfaltos felületű részen van. A lakóházak bekötései
horganyzott acél csőből épültek.
Megrendelővel történt egyeztetés alapján a vezeték felújítása a meglévő vezeték nyomvonalán
kitakarás nélküli, un. csőroppantásos módszerrel lesz kivitelezve. A vezeték építése ezért
kismértékű közterületi felbontással és forgalmi akadállyal épülhet meg.
A meglévő aknák közül a 0+191 és az 1+050 szelvényekben lévő kezelőaknák állapota a
felújítást nem teszi lehetővé, ezeket teljesen át kell építeni .
A vezetéken 3 db közkifolyó van melyeken teljes szerelvény csere és akna átépítés lesz.
A vezetéken 6 db NA 80-as földfeletti tűzcsap épül.
Épül összesen:
D 110 Kpe P10 cső
1070 m
Kezelőakna átépítés
2 db
Földfeletti tűzcsap
6 db
Házi bekötés
rövid 5,0 m
37 db
hosszú 11,0 m
32 db
Közkút csere
3 db
A Kőalja utcai vízvezeték rekonstrukció roppantással felújítási költsége: bruttó 50.748.819,-Ft
A két rekonstrukció költsége összesen bruttó 68.002.563.-Ft, melynek 30%-át 20.400.769,- Ftot, a pályázatban mint önrészt, Ózd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
rendelete alapján az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által az üzemeltetésből
származó mennyiségarányos bérleti díjbevételből kívánja megfizetni.
A pályázatban a vissza nem térítendő támogatás (70%) összege 47.601.794,- Ft.
J a v a s l a t:
Fentiek alapján javaslom a pályázati programban való részvételt akként, hogy a pályázat
mielőbb benyújtásra kerüljön.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat
elfogadására.

1. melléklet
Átnézeti helyszínrajz
Szövetkezet úti gerincvezeték rekonstrukciója

2. melléklet
Átnézeti helyszínrajz
Ózd, Kőalja út, a Kőalja út és a Damjanich út kereszteződésétől a Kőalja út és a Kossuth Lajos út kereszteződése

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (II.14.)) határozata
Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra vonatkozó
pályázat benyújtásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjából nyújtható támogatásra az Ózd, Szövetkezeti utcai vízvezeték és az Ózd,
Kőalja utca vízvezeték rekonstrukciójára vonatkozóan.
A rekonstrukció teljes költsége:
Ebből:
Vissza nem térítendő támogatás összege:
Szükséges önerő: (30%):

68.002.563,-Ft
47.601.794,-Ft
20.400.769,-Ft

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges 30%, azaz
20.400.769,- Ft összegű önerőt a 2019. évi költségvetésben az Észak-magyarországi
Regionális Vízművek Zrt-től az üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti
díjbevétel keret terhére biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a
költségvetésben.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához, és
felhasználásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Felelős: a pályázat benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
a pályázati dokumentumok, nyilatkozatok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2019. február 28., illetve értelemszerűen

