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ELŐTERJESZTÉS
a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  138/2019.  (II.  21.)  számú  határozatával  tulajdonosi
hozzájárulást adott a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázatához energia-hatékony szivattyúk beszerzésére, mely
tartalmazta búvárszivattyúk, nyomásfokozó szivattyúk, szennyvízszivattyúk, valamint SmartRun intelligens
vezérlőegység beszerzését. A tulajdonosi hozzájárulás megadását követően a vízmű benyújtotta a pályázatot
az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztériumhoz,  majd  a  vízmű és  az  önkormányzatok  2020.  május  21.
napján konzorciumi együttműködési  megállapodást  kötöttek a minisztérium által  pályázati  támogatásban
részesített energiahatékonysági projekt megvalósítására.

A vízmű 2021. november hónapban kérte az energetikai  pályázattal  kapcsolatos határozat hatályon kívül
helyezését,  egyúttal  a tulajdonosi hozzájárulás megadását  a vízmű által  javasolt új  műszaki tartalomhoz,
mivel a pályázatban lehetőség van a műszaki tartalom módosítására. Ennek megfelelően döntött a képviselő-
testület  282/2021.  (XI. 25.)  számú határozatával.  A vízmű új javaslata  alapján elfogadott  beruházások a
Hatvan 1. és 3.  számú hálózati szivattyúk cseréje,  a Hatvan 4/A.,  8., 9.,  13.,  14. számú kutak szivattyú
cseréje, a Hatvani vízműtelepen naperőmű park létesítése, a Hatvan-Lőrinci regionális vízmű 1., 2., 3. számú
hálózati szivattyúk cseréje, a Hatvan-Lőrinci regionális vízbázis 6., 7., 8., 9., 11. számú kutak szivattyúk
cseréje,  mely beruházásokhoz az önerőt  a Heves Megyei Vízmű Zrt.  biztosítja (a határozat  szerinti  1-5.
pontban  foglalt  beruházások).  A  szennyvíztisztító  telepen  2  db  légfúvó  cseréjéhez Hatvan  Város
Önkormányzata a jelzett határozatával nettó 17.500.000,- Ft önerőt biztosított (a határozat szerinti 6. pontban
foglalt beruházás).  A vízmű  2022.  március  28-án  kelt  nyilatkozatban  vállalta  az  önrész  biztosítását  az
energiahatékonysági pályázat ivóvíz ágazati elemeire (1-5. pont), míg a szennyvíz ágazat (6. pont) körében
tervezett beruházásra egyedi megállapodást kell kötni.

A  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt. 2022.  március  9-i  levelében  kérte  a 2020.  május  21.  napján  megkötött
víziközművek  energiahatékonyságának  fejlesztéséről  szóló  konzorciumi  együttműködési  megállapodás
módosítását tekintettel arra, hogy módosult az energiahatékonysági fejlesztésben érintett önkormányzatok
köre, ezáltal változott a konzorciumi tagok személye is.

A vízmű 2022. március 9-i megkeresésében egyúttal  megküldte a konzorciumi megállapodás 9.2. pontja
szerinti vállalkozási szerződés tervezetet, melynek aláírását kérik.
„9.2. Az Önkormányzatok a Víziközmű-szolgáltatóval külön-külön egyedi megállapodásban határozzák meg
a fejlesztés pontos műszaki tartalmát és az egymás közötti elszámolás rendjét.”

A konzorciumi megállapodás 9.2. pontja szerinti egyedi megállapodás tervezet, azaz a vállalkozási szerződés
tervezet  3.  pontja  alapján  Hatvan Város Önkormányzata  viseli  az önkormányzati  önrésszel  megvalósuló
projekt  teljes  nettó  összegének  áfa  költségét,  ezáltal  a  biztosítandó  önrész  összege:  26.950.000,-  Ft
(17.500.000,- Ft önrész + 9.450.000,- Ft, mely a 35.000.000,- Ft nettó fejlesztési összeg ÁFA összege). A
vállalkozási  szerződés  ezen  része  nincs  összhangban  a  képviselő-testület  282/2021.  (XI.  25.)  számú
határozatával,  mert  az  önkormányzat  a  határozatában  nettó  17.500.000,-  Ft  önerőt  biztosított  a  projekt
megvalósításához,  ezért  módosítani  szükséges  a  határozatot,  kiegészítve  azt  a  teljes  projektelem  ÁFA
összegének biztosításával.  A beruházás  önkormányzatot  terhelő ÁFA részét  is  a  szennyvíz ágazat  vízmű
használati díjából célszerű biztosítani, mivel pályázati forrásból a beruházás nettó költségének az 50 %-a
kerül biztosításra.

Előadottak alapján javasolom a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását, mert  módosult az
energiahatékonysági fejlesztésben érintett  önkormányzatok köre. Javasolom a 282/2021. (XI. 25.)  számú
határozat előadottak szerinti módosítását, továbbá indítványozom a módosított határozat alapján az egyedi
vállalkozási szerződés aláírását a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a következő
határozati javaslatokat elfogadni:

1. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy  u.  2.) megkötött  Konzorciumi  együttműködési  megállapodás  támogatásban  részesített  projekt
megvalósítására vonatkozó szerződést az energiahatékonysági fejlesztésben érintett önkormányzatok körének
változását elfogadva közös megegyezéssel módosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt Konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2022. április 30. (az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati javaslat:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  282/2021.  (XI.  25.)  számú határozatát  a  következők
szerint módosítja:

A „6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje

A 6.  pontban foglalt  beruházáshoz  Hatvan Város  Önkormányzata  nettó  17.500.000,-  Ft  önerőt  biztosít,
melynek fedezete a bérleti díj.” szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:

 „6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje

A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata biztosítja a projekt beruházás önerejét, nettó
17.500.000,-  Ft-ot,  valamint  a  beruházás  nettó  35.000.000,-  Ft  összegének  9.450.000,-  Ft  összegű  ÁFA
költségét.”

Határidő: 2022. április 8. (a Heves Megyei Vízmű Zrt. értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel  (székhely:  3300 Eger,
Hadnagy  u.  2.) a  víziközművek  energiahatékonyságának  fejlesztése  tárgyú  projekt  megvalósításának
tárgyában egyedi vállalkozási szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2022. április 30. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. március 28.

            Horváth Richárd
  polgármester

Látta:

  dr. Kovács Éva
         jegyző


