
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 20-ai rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből: 
 
46/2019.(II.20.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel konzorciumban történő energiahatékonysági 
pályázat benyújtásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére nyújtható „VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK 
FEJLESZTÉSE” elnevezésű pályázati kiírásra támogatási igényt nyújtson be 
energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel konzorciumban. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

a megpályázott energiatakarékos eszközök, berendezések teljes költségének 50 %-át 
önrészként biztosítja. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önrész forrásaként az 
ivóvízrendszer üzemeltetéséért a TRV Zrt. által fizetendő használati díj. Az 
Önkormányzat a használati díj megfizetéséig a szükséges saját erőt megelőlegezi a 
2019. évi költségvetésének terhére. 
 

4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet soron 
következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő sikeres pályázat 
esetén. 
 

5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármestert a pályázat benyújtására, a határozat mellékletét képező konzorciumi 
szerződés aláírására és a megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges 
intézkedés, jognyilatkozat megtételére. 

 
Felelős: Tatár László polgármester   
Határidő: 2019. február 28. (a pályázat benyújtásának határideje) 
 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) TRV Zrt. Szolnok 

 
Kmft. 

 



Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
        Burján Attila sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2019. február 20. 
 
Schultz Ferencné titkársági előadó 
 



Egyedi támogatási igény száma:            

1. Igénylő neve: Fegyvernek Város Önkormányzata
2. Igénylő hivatalos képviselője: Tatár László polgármester
3. Igénylő e-mail címe: hivatal@fegyvernek.hu
4. Igénylő honlap címe: www.fegyvernek.hu
5. Igénylő adószáma: 15736534-2-16
6. Igénylő bankszámlaszáma:

7. A fejlesztéssel érintett település 
megnevezése:

Fegyvernek

8. A fejlesztéssel érintett közterület 
neve, címe:

Vízműtelep 3. és 4. sz. kutak, Dózsa György út 86.

9. A fejlesztéssel érintett 
felhasználók száma:

1

10. Kapcsolattartó személy neve: Huber József

11. Kapcsolattartó személy 
telefonszáma:

+36-20/444-2092

12. Kapcsolattartó személy e-mail 
címe: huber.jozsef@fegyvernek.hu

13. Igényelt támogatás összesen: 1 013 430 Ft + 27% ÁFA= 1 287 056 Ft

Kelt: Fegyvernek, 2019. február

Támogatást igénylő 
P.H.

Mellékletek:

1.

2. Költségterv

3. Tervezői nyilatkozat

Az egyedi támogatási kérelmet aláíró személy aláírási címpéldánya / banki bejelentő kartonja.

Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése
EGYEDI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

Támogatást igénylő víziközmű-szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaságok vagy 
ezek konzorciuma:

A fejlesztés (beruházás, csere) megvalósulásának helyszíne(i): 

A fejlesztés (beruházás, csere)  megvalósulásáért felelős személy / kapcsolattartó adatai:

Tervezett költségekhez igényelt egyedi támogatás:
A tervezett költségeket részletesen a Költségterv című dokumentum tartalmazza.

Jelen dokumentumot cégszerű aláírást követően papír alapon, pdf és excell formátumban is kérjük benyújtani.



KONZORCIUMI SZERZŐDÉS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhelye: 5231 Fegyvernek, 
Szent Erzsébet út 171., adószáma: 15736534-2-16, bankszámlaszáma: 11745066-15409993 
képviselője: Tatár László polgármester), mint ellátásért felelős önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság(székhelye: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10-
001558, adószáma: 11265832-2-16, bankszámlaszáma: 10404508-45013087-00000000, 
képviselője: Bakondi György Patrik), mint víziközmű-szolgáltató (a továbbiakban: 
Szolgáltató) – együttes említésük esetén: Tagok - között az alábbi feltételekkel:  
 

Szerződés tárgya 

1. Jelen szerződéssel Tagok konzorciumot (a továbbiakban: Konzorcium) hoznak létre 
abból a célból, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, 
a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 
terhérea VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE 
elnevezésű pályázati kiírásra (a továbbiakban: pályázat) támogatási igényt nyújtsanak 
beenergiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, technológiák alkalmazására 
és a támogatás esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel valósítsák meg. 

2. A Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírásban és a támogatási kérelemben foglaltakat 
ismerik, az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

3. Tagok jelen szerződés aláírásával a Konzorcium képviselőjének és egyben 
vezetőjének Önkormányzatot bízzák meg, akit TatárLászló polgármester képvisel. 

4. Jelen szerződés aláírásával Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák Önkormányzatot, hogy a 
Konzorcium képviseletében támogatási kérelmet és a szükséges nyilatkozatokat 
aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a Konzorciumot képviselje. 

5. Jelen megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
támogatási kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint 
megvalósítják, ennek érdekében együttműködnek és a projekt megvalósítására a 
támogatási kérelemben, valamint az arról hozott döntésben foglaltak alapján 
szerződést kötnek. 

6. Önkormányzat nyilatkozik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 1. § (1) c) pontjában meghatározott ellátásért felelős önkormányzatnak 
minősül. 

7. Szolgáltató nyilatkozik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltatónak minősül. 

8. Tagok nyilatkoznak, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásuk nincs, 
továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontjának a) vagy b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. 



9. Tagok nyilatkoznak, hogy a pályázattal érintett energiatakarékos eszközök 
berendezések teljes költségének 50 %-ával rendelkeznek, melyet Önkormányzat 
önrészként biztosít.  

 

Egyéb rendelkezések 

10. Jelen szerződés a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
11. Jelen szerződés megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban.  
12. A Tagok a megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
13. Az Önkormányzat a megállapodást Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …… /2019. (II. ………...) számú önkormányzati határozata alapján köti 
meg. 

 

Fegyvernek, 2019. ……….. Szolnok, 2019. …….. 
 

 

 
 

…………………………………….. 
Fegyvernek Város Önkormányzata 

képviseletében: 
Tatár László polgármester 

Konzorcium vezetője 

 
 

……………………………………… 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

képviseletében: 
Bakondi György Patrik vezérigazgató 

Konzorciumi tag 
 

Ellenjegyzem: 
Fegyvernek, 2019. ………. napján: 

 
………………………………… 

jegyző 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 
………………………., 2019. ……. napján: 

 
……………………………….. 

osztályvezető 

 

 

 

 



1 GRUNDFOS SP 7-17 418 110 112 890 531 000
2 GRUNDFOS SP 30-4 595 320 160 736 756 056

Költségek összesen: 1 013 430 273 626 1 287 056
,

(Támogatást igénylő aláírása)

Jelen dokumentumban a beszerezni kívánt eszközöket, berendezéseket, technológiákat típusonként külön 
kérjük feltüntetni.

Egyedi támogatási igény száma:

ÁFA (Ft) Bruttó összeg (Ft)

Költségterv

Sor-
szám Kiadások megnevezése Nettó összeg (Ft)

Kelt: Fegyvernek, 2019. február 20.
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