Tájékoztató
a pályázati forrásból megvalósuló beruházások jelenlegi állásáról
és a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról
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Polgármester
PH. Településfejlesztési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2020. február havi munkaterve alapján elkészült Ózd Város Önkormányzata
által elnyert, jelenleg folyamatban lévő pályázatokról és a 2019. évben lefolytatott közbeszerzési
eljárásokról szóló tájékoztató.
I.

Tájékoztató a pályázati forrásból megvalósuló beruházások jelenlegi állásáról:

1.

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00018 „Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai
fejlesztése”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.01.01. - 2019.03.31.
Támogatási összeg: bruttó 400 000 000,- Ft
Konzorciumi partner: ÓZDINVEST Kft. – projektmenedzseri feladatok, piac üzemeltetés,
eszközbeszerzés.
Támogatási összegek megosztása:
Ózd Város Önkormányzata:
384 040 440 Ft
ÓZDINVEST Kft.:
15 959 560 Ft
A kivitelezés 2019. január 31-i műszaki átadás -átvétellel lezárult. A használatba vételhez
szükséges eljárás lefolytatásra került. Megtörtént a piac ünnepélyes átadása, ezt követően az
ÓZDINVEST Kft. a piacot megnyitotta és üzemelteti. A Piac út melletti parkoló területén a
területrendezést az Ózdi Városüzemeltető Intézmény elvégezte, a parkoló burkolatai
elkészültek, használatba adásuk megtörtént.

2.

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010
„Ózd
Újtelep-Kiserdőalja
városrész
szociális
rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok”
Benyújtva: 2016.04.19.
Megvalósítási időszak: 2017.07.01-2020.09.30.
Támogatási összeg: bruttó 156.000.000,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, az Abaújrakezdés Közhasznú
Egyesület és az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával.
A projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint halad, az akcióterületen folyik a szociális
munka, a Bem úti iskolában a fejlesztőpedagógusok és a tanulási sikerességi programvezető
foglalkozik az arra rászoruló gyerekekkel, a rendszeres sportfoglalkozások, a hitéleti kör, ill.
a zene- és táncoktatás foglalkozásai is zajlanak. A konzorciumi partner Abaújrakezdés
Közhasznú Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is ütemterv szerint valósítja
meg a programjait (kulturális- és sportnapok, kirándulások, táborozások, különféle
szakkörök, egészség- és életmód tanácsadás, stb.).
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi
városi honlapon részletes információk találhatók.

3.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021„Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Ózd városában”
Benyújtva: 2016.03.31.
Megvalósítási időszak: 2017.08.01-2019.08.01.
Támogatási összeg: bruttó 440.000.000,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
bevonásával.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után megkötésre kerültek a vállalkozási szerződések
(külön-külön a körforgalomra, a kerékpárút épített szakaszaira és a forgalomtechnikai
beavatkozással érintett szakaszokra). A körforgalom építése és a forgalomtechnikai
beavatkozások az eredeti határidőre elkészültek, a kerékpárút építési munkáinak befejezési
határideje módosításra került, az új dátum 2020.10.15.

A hosszabbítást elsősorban az indokolja, hogy a KEHOP-5.3.1-17-2017-00025
azonosítószámú, a TÁVHŐ vezetékének földbe helyezését tartalmazó projekt megvalósítási
helyszínén megy keresztül (új Piac mellett, a járda alatti terület), amelynek megvalósítása
folyamatban van. Az erre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, az új eljárás
előkészítés alatt van. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda, mint konzorciumi partner az ITM
KEHOP Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának írt tájékoztató levele alapján a
közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a munkaterület átadása 2020. július végén várható.
A végső kedvezményezett Ózdi Távhő Kft. nyilatkozata alapján a megvalósítás 1 hónapig
tart, azután kezdhető meg a kerékpárút építése az érintett szakaszon, amely 1,5 hónapot vesz
igénybe. A munkálatok közül elkészült a Március 15. úti járda, Ózd-Alsó térségében és a
Piac ill. a Shell kút közötti szakaszon megépült a kerékpárút. Folyamatban van a Bolyki főút
melletti szakasz áttervezése lakossági kérésre, a Hódos patak hídjának szélesítése ill. 2 db
körforgalomnál a kerékpárút átvezetés kiépítése.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi
városi honlapon részletes információk találhatók.
4.

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 „Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az
akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan”
Benyújtva: 2016.08.10.
Megvalósítási időszak: 2018.04.01-2019.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 350.000.000,- Ft
A projekt fizikailag lezárult 2019. december 31. napján, a Közreműködő Szervezet felé az
elszámolás folyamatban van.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi
városi honlapon részletes információk találhatók.

5.

TOP-7.1.1-16-2016-00039 „KÖSZI ÓZD! KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK FEJLESZTÉSE
ÓZDON”
Benyújtva: 2016.07.04.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 400.000.000,- Ft
A projektet a 12 tagú HAJÓZD Helyi Akciócsoport valósítja meg konzorciumi formában, a
benyújtott Helyi Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) mentén.
A helyi köz- és civil szféra szereplői a HKFS megvalósítására, összhangban annak céljaival,
pályázatokat nyújthatnak be az elnyert összeg jelentős részére. Az akciócsoport tagjairól a
www.ozd.hu aloldalán találhatók információk. Az akciócsoport vezető tagja Ózd Város
Önkormányzata, munkaszervezete az Ózdi Polgármesteri Hivatal.
A 38 hónapos projektidőszakban a munkaszervezet működésére 60 millió forint áll
rendelkezésre, míg a fennmaradó 340 millió forintra lehetett pályázatokat benyújtani 4
pályázati felhívásra. Jelenleg mind a 4 helyi pályázati kiírás lezárult. A KÖSZI TÉR!
felhívás esetében 4, a KÖSZI FESZT! felhívás estében 6, a KÖSZI ÉRTÉK! felhívás
esetében 9, míg a KÖSZI FEJLŐDÉS! felhívás esetében pedig 4 támogatott pályázat esetén
került sor Támogatói Okirat kibocsájtására a Pénzügyminisztérium részéről mintegy 299
millió forint értékben.
Jelenleg ezek a pályázatok a megvalósítás különböző szakaszaiban tartanak. A
munkaszervezet részéről ezek monitoringozása zajlik. A munkaszervezet folyamatosan
segíti a pályázó szervezeteket projektjeik megvalósításában.
A fennmaradó összegek újbóli kiírása miatt módosításra került a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia és az átcsoportosított maradványösszegekre 2020. január 01-től lehet újból
pályázatokat benyújtani.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről és az új
felhívásokról az ózdi városi honlapon részletes információk találhatók.

6.

TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00011 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése Ózd városában”
Benyújtva: 2016.04.29.
Megvalósítási időszak: 2017.05.16-2018.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 90.864.538,- Ft
A projekttel a Családsegítő Szolgálat Petőfi úti két ingatlanja, a Petőfi út 10. és 12. sz.
ingatlan került teljes mértékben felújításra. Egyrészt energetikai szempontból, azaz külső
szigetelés, nyílászáró csere, tetőcsere történt, másrészt belső elrendezésében is tágasabb,
racionálisabb elrendezésű lett. Irodák, csoportszoba, kiszolgáló helyiségek kerültek
kialakításra, teljes burkolat cserével, festéssel. Elbontásra kerültek a garázsok, helyettük újak
lettek kialakítva, ezzel együtt az udvar térburkolása is megtörtént. Az ügyfélforgalmat
bonyolító épület teljes mértékben akadálymentesítve lett.
A projekt sikeresen lezárult, a fenntartási időszak elkezdődött.

7.

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 „Zöldmezős ipari terület kialakítása Ózd városban”
Benyújtva: 2016.06.06.
Megvalósítási időszak: 2017.09.01-2020.05.31.
Támogatási összeg: bruttó 374.339.460,- Ft
A kivitelezés megkezdődött, a feltáró utak talajának előkészítése, feltöltése folyamatban van,
az építési beruházás befejezési határideje 2020.04.30.

8.

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 „Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési
beruházások”
Benyújtva: 2017.07.31.
Megvalósítási időszak: 2018.06.01-2019.10.31.
Támogatási összeg: bruttó 110.953.120,- Ft
A fejlesztés a már korábban megépült csapadékvíz elvezetési megoldásokhoz kapcsolódva
oldaná meg a település csapadékvíz elvezetés korszerűsítését. A tervezési terület Ózd város
belterületén található, egyrészt (1. sz. tervezési terület) a Meggyes városrész és az Ózdi Ipari
Park (volt acélmű) környezetében helyezkedik el, másrészt (2. sz. tervezési terület) a város
ÉNy-i részén található Hangony-fővölgyi záportározó területén. A megnövekedett csapadék
mennyisége illetve ezek nem megfelelő elvezetésének hiánya a Munkás út és a Volny József
utca környezetében rendszeres elöntéseket okoz. A záportározó területe az utóbbi
évtizedekben feliszapolódott, növényzettel, náddal sűrűn benőtté változott, a záportározó
területén áthaladó út alatti áteresz tönkrement (összetört, megsüllyedt). Elkészültek a kiviteli
tervek, szimulációs modellezés, geodéziai műszaki alaptérkép, forgalomtechnikai terv, a
fenntarthatósági biztosító pénzügyi elemzés.
A kivitelezés a közút útfelbontásra vonatkozó közútkezelői hozzájárulásában foglaltak miatt
(téli időszak alatti munkavégzésre vonatkozó tilalom) még nem kezdődött meg. A
kivitelezésre előírt befejezési határidő 2020.07.31.

9.

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 „Energetikai korszerűsítések: Polgármesteri Hivatal és
Sportcsarnok”
Benyújtva: 2017.08.29.
Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2019.12.31.
Támogatási összeg: bruttó 299.846.052,- Ft
A projekt fizikailag befejeződött, pénzügyi elszámolás folyamatban. Projekt zárás
2020.03.31.

10. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Ózdon”
Benyújtva: 2018.08.31.
Kért támogatási összeg: bruttó 345.969.368,- Ft
A projekttel az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Csépányi Általános Iskola
energetikai korszerűsítését valósítja meg az önkormányzat az alábbi fejlesztésekkel:
a) külső határoló szerkezeteik korszerűsítése
b) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
c) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából
A projekt kivitelezése mindkét helyszínen 75 %-os készültségen van. Befejeződött a
szigetelés, nyílászárók cseréje. Jelenleg nem folyik munka, előre láthatólag március-április
hónapban folytatódik a fűtési rendszer korszerűsítésével.
11. KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban”
Támogatás odaítélésének dátuma: 2016.03.25.
Konzorciumi megállapodás megkötése:2016.07.20.
Projekt befejezésének határideje: 2020.12.31.
Támogatási összeg: nettó 4.357.143.859,- Ft
Minden célterület átadásra került munkavégzés céljából.
A kivitelezés eddig teljesített főbb számai:
38015/46350 m gerinccsatorna
15451/18804 m bekötő csatorna
6514/8108 m nyomóvezeték
2307/2814 db bekötés
Változtatásra került a műszaki tartalom kivitelezői szerződésmódosítás keretében, illetve
folyamatban van egy második szerződés módosítás a rekonstrukciós munkák műszaki
megoldására vonatkozóan.
Elkészült célterületek: Tábla, Belváros1, Szentsimon, illetve Susán is megépült a hálózat, a
helyreállítási munkák hiányoznak.
A 2020. 12.31-i befejezési határideje tartható.
12. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
Program lebonyolítója: Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt.
Együttműködési megállapodás megkötése: 2018. május 25.
Sportpark építtetője: Nemzeti Sportközpontok, Állami beruházásban önkormányzati önerő
nélkül.
Helyszín: Ózd, Nemzetőr út 10. hrsz: 7344/2
Típusa: 1 db D típusú sportpark (150 m2 minimális alapterületű, gumi talajburkolatú,
minimális telepítésre kerülő eszközök száma: 15 db)
A sportparkban biztosított sportolási lehetőségek: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz,
hasizom erősítés, hátizom erősítése, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos
korlát.
 2018. 10. hó Vállalkozási szerződés Nemzeti Sportközpontok – Ózd Város Önkormányzata –
Lamar Építész Iroda között, munkaterület átadás
 2019. 02. hó Kivitelezés elkészült
 2019. 03. hó TÜV minősítés, műszaki átadás-átvétel, ünnepélyes átadó
A Sportpark az Ózd Városüzemeltető Intézmény részére üzemeltetésre átadásra került.

13. GZR-T-Ö-2016-0027 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram, Ózdi
töltőállomások kiépítése
Benyújtva: 2016.06.29.
Megvalósítási időszak: 2017.07.17. -2019.07.31.

Támogatási összeg: bruttó 7.428.000,- Ft
A támogatási szerződés megkötését követően a három darab töltőállomás helyszínén az
áramszolgáltatóval a villamos csatlakozás kiépítésére a megállapodás megkötésre került,
melynek kivitelezése a töltőállomás kiépítésével 2019.07.31-ig megtörtént, a töltőket
üzembe helyezték az alábbi helyszíneken:
- az ózdi belterületi 5263/1 hrsz-ú természetben Ózd, Bajcsy-Zsilinszky út térségében
lévő, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanon
- az ózdi belterületi 7344/2 hrsz-ú természetben Ózd, Nagyparkoló térségében lévő,
1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanon
- és az ózdi belterületi 8408/15 hrsz-ú természetben Ózd, Bolyki főút térségében lévő,
1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanon
Az üzemeltetésére vonatkozó szerződést 5 éves időtartamra az ELMÜ-ÉMÁSZ Solutions
Kft-vel megkötöttük.
14. EFOP-3.9.2-16-2017-00020 „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban”
Benyújtva: 2017.03.16.
Megvalósítási időszak: 2018.07.01-2021.06.30.
Támogatási összeg: bruttó 499.999.996,- Ft
A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, melyben Ózd Város
Önkormányzata a projektgazda és Borsodbóta, Domaháza, Csokvaomány, Farkaslyuk
települések önkormányzatai a partnerek.
A projekt tervezett tevékenységei kismértékben infrastrukturális fejlesztést és
eszközbeszerzést, jelentősebb részben a címéből adódóan humán kapacitás fejlesztést,
képzéseket, tréningeket, tanácsadási tevékenységeket, workshopokat, szemléletformáló
kirándulásokat, táborozást és különböző rendezvények szervezését tartalmazza, 36 hónapos
átfutási idővel.
A projekt működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése, a közbeszerző cég kiválasztása
megtörtént. A projekt során tervezett közbeszerzések, workshop, rendezvény-szervezés és
képzés, tanácsadás, tanoda témákban lezárásra kerültek, a szerződéseket a közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőivel megkötöttük. A tevékenységek közül az időarányos elemek
megvalósítása megkezdődött, és részben, mint a képzés is már befejeződött.
Az ösztöndíj program már a második évre kiírásra került, folyamatban van, a különböző
tréningekhez szükséges toborzás, helyszínek előkészítése, és a célcsoportok megkeresése
folyamatban van. A projekttevékenységek elvégzett elemeinek elszámolását a tervezett
ütemben, a mérföldköveknek megfelelően 2019. végéig 178.217.890,- Ft összegben (35,6
%) a konzorciumi partnerekkel együtt benyújtottuk. A projekt likviditása rendben van, a
megkapott előlegekből, az időközi elszámolásokból a tevékenységek határidőre történő,
folyamatos kifizetése a projekten belül megoldott.
A projekt keretein belül megvalósított programokról, megkötött szerződésekről az ózdi
városi honlapon részletes információk találhatók.
Kérjük a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.

II.

Tájékoztató az önkormányzat 2019. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól

Önkormányzat által 2019. évben lebonyolított közbeszerzések
Szerződés tárgya

Eljárás fajtája

Nyertes ajánlattevő
I. Szolgáltatás
1. Tanácsadási szolgáltatás: ERUDITIO Oktatási Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szerződés nettó értéke (Ft)

Tanácsadás és tanoda jellegű szolgáltatások
beszerzése az EFOP-3.9.2-16-2017-00020
projektben

nemzeti eljárásrend
Kbt. 113. § alapján
megindított nyílt eljárás

Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási
területén

nemzeti eljárásrend
Kbt. 115.§ alapján
megindított eljárás

SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Kft.

Energetikai korszerűsítés Ózdon: Polgármesteri
Hivatal és Sportcsarnok

nemzeti eljárásrend
Kbt. 115.§ alapján
megindított eljárás

1. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése:
Adakohavim Építőipari és Szolgáltató Kft.
2. Marosi István Sportcsarnok energetikai korszerűsítése:
Adakohavim Építőipari és Szolgáltató Kft.

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 azonosító számú
„Zöldmezős ipari területek kialakítása Ózd
városban” megnevezésű projekt megvalósítása
keretében – építőipari kivitelezési munkák
elvégzése

nemzeti eljárásrend
Kbt. 115. § alapján
megindított eljárás

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.

236.993.004

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési
beruházás Ózdon

nemzeti eljárásrend
Kbt. 115. § alapján
megindított eljárás

LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Kft.

74.685.475

Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése Ózdon – Általános Iskolák

nemzeti eljárásrend
Kbt. 115. § alapján
megindított eljárás

1. Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola:
Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2. Csépányi Általános Iskola:
Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ózd Újtelep−Kiserdőalja városrehabilitációja −
közösségi funkció munkái

nemzeti eljárásrend
Kbt. 115. § alapján
megindított eljárás

Tinet Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2. Tanoda jellegű szolgáltatás: Régió Fejlesztéséért Alapítvány

42.477.685
29.900.000

II. Építési beruházás

2019. évi közbeszerzések nettó értéke
összesen

1.031.973.863,- Ft

145.172.690
84.735.994
146.906.998

167.085.194
80.117.093
23.899.730

