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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 volt 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.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 282/2021. (XI. 25.)  számú határozatát a 232/2022. (III.
31.) számú határozatával módosította olyan módon, hogy az önkormányzat biztosította 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.

A konzorciumi megállapodás 9.2. pontja alapján megkötött vállalkozási szerződés 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
összegű  ÁFA,  mely  a  35.000.000,-  Ft  nettó  fejlesztési  összeg  ÁFA összege).  A vállalkozó  a  munka
elkészültével  a  kiállított  számla összegéből  a  részére  korábban átutalt  pályázati  támogatást  teljesítettnek
tekinti  a nettó önerőt pedig (17.500.000,- Ft összeget) a felek a szennyvíz ágazat használati díja terhére
számolják el számla ellenében.

A konzorciumi  megállapodás  szerint  az  önkormányzatok  felhatalmazása  alapján  a  pályázati  kérelmet  a
konzorcium vezetője,  a víziközmű szolgáltató nyújtotta be. Az Innovációs  és Technológiai  Minisztérium
támogatói  döntése  értelmében  a  konzorcium tagjait  támogatásban  részesítette,  ezért  önkormányzatunk a
17.500.000.- Ft összegű pályázati támogatást saját bevételként veszi figyelembe az elszámolás során.

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



Határozati javaslat:

1.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.-vel
(székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázatban
foglalt beruházások megvalósítása során a hatvani szennyvíztisztító telepen 2 db MAX 75-C060 (56 kW)
energiahatékony légfúvó beépítésére a 2022. április 27-én megkötött vállalkozási szerződés szerinti bruttó
44.450.000,-  Ft  értékű  projektelem  beruházási  értékéből  17.500.000,-  Ft  összeg  pályázati  forrásból;
26.950.000,-  Ft  összeg  (17.500.000,-  Ft  önrész  +  4.725.000,-  Ft  összegű  ÁFA)  a  használati  díjból
kompenzálással; és 4.725.000,-  Ft összeg (a 17.500.000,-  Ft  összegű pályázati forrás ÁFA-ja) átutalással
kerül biztosításra.
Pénzügyi  fedezet  Hatvan Város  Önkormányzata 2022.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2022.  (II.  25.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „VÍZMŰ ágazati (szennyvíz) beruházások -
éves” költséghelyen rendelkezésre áll.

2.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt. egyetértésével úgy dönt,
hogy az Innovációs és Technológiai  Minisztérium és a Heves Megyei Vízmű Zrt.  (székhely: 3300 Eger,
Hadnagy u. 2.) között a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése érdekében megkötött VEF-2019-
60  azonosítószámú  támogatói  okiratban  foglalt,  Hatvan  Város  Önkormányzata  részére  biztosított
17.500.000.-  Ft  összegű  pályázati  támogatást  Hatvan  Város  Önkormányzata  saját  bevételként  veszi
figyelembe az elszámolás során.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Hatvan, 2022. november 21.

            Horváth Richárd
  polgármester

Látta:

  dr. Kovács Éva
         jegyző


