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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

I. Pályázatok benyújtása a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára
A pályázat tárgya, célja
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.
A Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be:
1. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 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
(a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett)
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, 100 %-ban előlegként, egy összegben történik.
A
rendelkezésre
álló
keretösszeg
1.494.768.000,Ft,
azaz
egymilliárdnégyszázkilencvennégymillió-hétszázhatvannyolcezer forint.
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, 100 %-ban előlegként, egy összegben kerül sor.
A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész).
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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 pályázat benyújtása
Víziközmű-rendszerenként egy pályázat nyújtható be.
A pályázatok benyújtási határideje
A pályázat benyújtásának időtartama: A pályázati felhívás megjelenésének napjától 60 naptári
napig, de legkésőbb 2019. február 28-ig.

A rekonstrukció megvalósítása
A Kedvezményezettnek a támogatott rekonstrukciót a Támogatói Okirat aláírásától számított
egy éven (12 hónapon) belül, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig meg kell valósítania.
A víziközmű-szolgáltató javaslata alapján a pályázatban érintett rekonstrukciós munkák
prioritási sorrendben:
1/ Pályázatban érintett szennyvíz összegyűjtését szolgáló víziközművek:
Szekszárd szennyvíz elvezető hálózata, Kölcsey lakótelep szennyvíz cső
rekonstrukciója.

teljes

NA 300-as teljesen elöregedett betoncső 260 fm hosszon és a csatornaszakaszhoz tartozó 11
db beton akna teljes felújítása, cseréje indokolt.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása
Rekonstrukció teljes költsége:

24 922 938 Ft

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz:

7 476 881 Ft

A fent jelzett költségek nettó költségek.

2/ Pályázatban érintett ivóvíz elosztására szolgáló víziközművek:
2/1
Szekszárd ivóvíz hálózata, Mérey utcai ivóvíz vezetékek cseréje.
3
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NA 200-as KM-PVC töltő és NA 80-as részben azbesztcement, részben acélcső elosztó vezeték
cseréje összesen 600 fm hosszban a biztonságos vízellátás érdekében elengedhetetlen.
Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:
Mérey utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:
Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz:

37 681 754 Ft.
11 304 526 Ft.

2/2
Szekszárd ivóvíz hálózata, Babits utcai ivóvíz vezetékek cseréje.
NA 125 elavult ÖV cső cseréje 300 fm hosszon indokolt.
Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:
Babits M. utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:

14 576 900 Ft.

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz:

4 373 070 Ft.

2/3
Szekszárd ivóvíz hálózata, Előhegy utcai ivóvíz vezetékek cseréje.
NA 80-as azbesztcement vezeték cseréje 450 fm hosszban indokolt.
Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:
Előhegy utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:

18 279 095 Ft.

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz:

5 483 729 Ft.

2/4
Szekszárd ivóvíz hálózata, Akácfa utcai ivóvíz vezetékek cseréje.
NA 100-as elavult azbesztcement vezeték cseréje 100 fm hosszban indokolt.
Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:
Akácfa utca ivóvízvezeték rekonstrukció teljes költsége:

4 485 200 Ft.

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 30 %-a, azaz

1 345 560 Ft.

Összes költség:

75 022 949 Ft;

Szükséges önerő:

22 506 885 Ft.

A fent jelzett költségek nettó költségek.
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II. Pályázat benyújtása a Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztésére

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2018.
évben a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat
terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben (a továbbiakban: támogatás) a víziközmű rendszereket
működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések
beszerzésére, technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra,
melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését
eredményezik.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközműszolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért
felelőssel közösen alkotott konzorciuma (a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett) azzal,
hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek
tulajdonjogi helyzete változatlan marad.

A fejlesztés teljes költségének összetétele
A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből
(saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból (a
továbbiakban: támogatás) áll. A támogatás a Támogatói okirat felek által történt aláírást
követő 30 (harminc) napon belül kerül folyósításra.
A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás
a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.
Támogatható tevékenységek köre
Az egyedi támogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek
támogathatóak:





Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz
képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.
Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz
képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez.
A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő
állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást
eredményez.
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A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a
meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os
megtakarítást eredményez.
 Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy víztelenítő
berendezés cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók
beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest
energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni.
 Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
 Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai
villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez.
Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer telepítését
megvalósító tevékenységek az alábbiak szerint:


Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan.

A Támogatás benyújtásának feltételei
A támogatási igény kizárólag magyar nyelven nyújtható be 2019. február 01-től 2019. február
28-ig tartó időszakban.
A fejlesztés megvalósítása
A támogatást igénylőnek a támogatott fejlesztést a támogatási összeg folyósításának napjától
számított 2 éven (24 hónapon) belül meg kell valósítania.

A víziközmű-szolgáltató javaslata alapján a pályázatban érintett víziközművek prioritási
sorrendben:

3/ Szekszárd MJV területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk beszerzése

3/1
Árpád, Alkony és Fagyöngy utcai szennyvíz átemelő szivattyúk és vezérlő rendszerük cseréje.
Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:
Rekonstrukció teljes költsége:

22 100 000 Ft
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Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 50 %-a, azaz:

11 050 000 Ft

3/2
Szennyvíz tisztító telep, telepi feladó szivattyúk és energiaellátó rendszerük cseréje.

Rekonstrukció teljes költsége és megoszlása:
Rekonstrukció teljes költsége:

4 940 000 Ft

Pályázathoz szükséges önerő rész a teljes költség 50 %-a, azaz:

2 470 000 Ft

Összes költség:

27 040 000 Ft;

Szükséges önerő:

13 520 000 Ft.

A fent jelzett költségek nettó költségek.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozatok elfogadására.
Szekszárd, 2019. január 28.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) határozata a
szennyvízgyűjtő víziközmű rendszerben pályázat benyújtásról a Víziközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. úgy határoz, hogy a „Kölcsey lakótelep szennyvíz cső teljes rekonstrukciója” címmel
pályázatot nyújt be a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára az alábbi
forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 24 922 938 Ft, amelyből a támogatás mértéke 17 446 057 Ft, az
önerő pedig 7 476 881 Ft;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként 7 476 881
Ft–ot biztosít a 2019. és a 2020. évi költségvetés terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges tárgyalások
lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) határozata az
ivóvízellátó víziközmű rendszerben pályázat benyújtásról a Víziközművek Állami
Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. úgy határoz, hogy az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” címmel
pályázatot nyújt be a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjára az alábbi
forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 75 022 949 Ft, amelyből a támogatás mértéke 52 516 064 Ft, az
önerő pedig 22 506 885 Ft;
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként 22 506 885
Ft–ot biztosít a 2019. és 2020. évi költségvetés terhére;
Határidő:
Felelős:

2019. február 15.
2020. február 15.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges tárgyalások
lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2019. (…) határozata
pályázat benyújtásról a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható
támogatásra

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. úgy határoz, hogy „Szekszárd MJV területén korszerű szennyvíz átemelő szivattyúk
beszerzése” címmel pályázatot nyújt be a Víziközművek Energiahatékonyságának
Fejlesztésre nyújtható támogatásra az alábbi forrásmegosztással:
A projekt összköltsége 27 040 000 Ft, amelyből a támogatás mértéke 13 520 000 Ft, az
önerő pedig 13 520 000 Ft.
Határidő:
Felelős:

2019. február 28.
Ács Rezső polgármester

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként 13 520 000
Ft–ot biztosít, a Gördülő Fejlesztési terv terhére;
3. felhívja a polgármestert, hogy a 3. pont alapján a Gördülő Fejlesztési Terv
módosításának előkészítése és a közgyűlés elé jóváhagyásra előterjesztés iránt
gondoskodjék;

4. felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges tárgyalások
lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ács Rezső polgármester
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