
Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i
ülésének jegyzőkönyvéből:

161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat:

„KEOP-1.2.0 jelű „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyvernek”című projekt finanszírozásáról”

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat egyetért pályázat benyújtásával a KEOP-1.2.0
azonosító számú pályázati felhívásra, „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyvernek” címen.

2. A projekt összértéke 2.780.143.739 Ft melyhez Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 22.694.445 Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:

Év 2012 év 2013 év 2014 év Összesen
Összeg 2.907.000 FT 17.123.000 Ft 2.665.445 Ft 22.694.445

Ft

3. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a Polgármestert
a Társberuházói Szerződés aláírásával.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető
5. Temesváriné Bozsó Ágnes
6. Bakos László, Csatornamű Vízi közmű Társulat elnöke
7. Irattár

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Papp Róbert sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2011. október 26.

Schultz Ferencné



TÁRSBERUHÁZÓI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről

- Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u.
171., adószám: 15409993-2-16, továbbiakban: Önkormányzat), képviseletében Tatár László
polgármester

másrészről

- Fegyverneki Csatornamű Vízközmű Társulat (székhely: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás
u. 171., adószám: 23409730-1-16, továbbiakban: Társulat) képviseletében Bakos László
elnök

között,

a "Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken"
KEOP 1.2.0 konstrukciójú pályázati támogatással

megvalósítandó beruházás tárgyában a következő feltételek szerint:

1. A megállapodás tárgya:
a "Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken"
elnevezésű KEOP 1.2.0 konstrukciójú pályázati támogatással megvalósítandó projekt
(továbbiakban: Beruházás) keretében tervezett víziközmű eszközök megépítéséhez szükséges
együttműködés szabályozása.

2. A Beruházás műszaki és pénzügyi adatai:
a) A beruházás tervezett műszaki tartalmát a megállapodás 1. számú melléklete részletezi
b) A beruházás tervezett forrásait a megállapodás 2. számú melléklet részletezi

3. Az Önkormányzat jelen megállapodás alapján
a) biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges – vízjogi létesítési-, és esetleges egyéb
hatósági engedélyeket is tartalmazó – műszaki- kiviteli tervek elkészítését, valamint e
dokumentumokba, és mindazon mellékleteibe való betekintést a Társulat számára,
b) biztosítja a Társulat képviselője számára a beruházással kapcsolatos értekezleteken,
bejárásokon, átadásokon való részvételt, folyamatos és rendszeres tájékoztatást;
c) fedezi az esetleges szolgalmi jogok biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeket;

4. Az Önkormányzat jelen megállapodás alapján
a) vállalja, hogy a beruházás keretében megvalósuló víziközmű eszközök önkormányzati
tulajdonban kerülésekor az átvett közművagyont törzsvagyonba sorolja;
b) biztosítja – az érdekeltségi hozzájárulás maradéktalan megfizetése esetén a Társulat által
kiadott igazolás alapján – a társulati tagok részére, hogy külön díj megfizetése nélkül a
beruházás keretében megvalósuló közműre rácsatlakozhassanak;



c) vállalja, hogy a KEOP pályázat keretén belül kidolgozott, valamint az önkormányzat
képviselő-testületei által jóváhagyott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján
határozza meg a csatornadíjakat,
d) biztosítja a projekt finanszírozásához szükséges forrásokat,
e) a társulat hiteléért készfizető kezességet vállal a tőke és a hitel összeg erejéig,
f) köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal elősegíteni, hogy a lakástakarék-pénztári
szerződéses fizetési módozatot választó Társulati tagok a lakástakarék-pénztári szerződésben
rögzített részleteket rendszeresen fizessék.

5. A Társulat jelen megállapodás alapján
a) végzi az érdekeltségi hozzájárulások kivetését az érdekeltek (tagjai) felé, és gondoskodik a
kivetés alapján befizetett összegek számviteli törvény szerint történő kezeléséről,
nyilvántartásáról,
b) az egyösszegű készpénzes fizetési módozatot választó tagjai esetében az érdekeltségi
hozzájárulás kivetését és beszedését a beruházás megvalósítására vonatkozó KEOP
támogatási szerződés aláírásának napjával megkezdi, a kivetett hozzájárulások maradéktalan
beszedéséről gondoskodik, illetve a beszedés iránt intézkedik,
c) az érdekeltségi hozzájárulások kivetéséről és beszedéséről szigorú nyilvántartási rendszert
működtet és a késedelmesen fizetőket a késedelembe eséstől számított 60 napon belül
felszólítja,
d) a Beruházás megvalósításra vonatkozó KEOP pályázat pozitív elbírálása esetén – az
aktivált lakástakarék-pénztári szerződések által biztosított fedezet erejéig – társulati hitelt vesz
igénybe, és azt a Beruházás költségeinek fedezete céljára átutalja az Önkormányzat
bankszámlájára a projekt előrehaladásának megfelelő ütemezésben.
A hitel tervezett összege: 422 000 000,- Ft.
e) a Beruházás megvalósításra vonatkozó KEOP pályázat pozitív elbírálása esetén a tagjaitól
beszedett érdekeltségi hozzájárulást a beruházás költségeinek fedezete céljára használja fel. A
társulati hitel kamatainak törlesztését átmenetileg a készpénzben fizető tagok által teljesített
érdekeltségi hozzájárulás befizetésekből fedezi a társulati hitel kamatfizetési kötelezettsége
által indokolt ütemezés szerint. Ennek oka, hogy a lakástakarék-pénztári szerződéses fizetési
módozatot választó tagok elő takarékosságából realizálható forrás, mely forrás a Társulat által
felvett hitel és kamatainak fedezete, csak a lakástakarék-pénztári szerződések lejáratakor fog
majd rendelkezésre állni.
f) megszűnése előtt elszámol tagjaival, illetve az önkormányzattal, az önkormányzati
kezességvállalás kapcsán esetlegesen keletkezett kötelezettségeit rendezni köteles.

6. A Beruházás kivitelezési feladatainak tervezett ütemezése:

a) tervezett kezdési időpontja: 2012. második negyedév
b) tervezett befejezési időpontja: 2014. negyedik negyedév

7. Ezen megállapodás a Társulat megszűnéséig marad hatályban, az csak a felek közös
akaratával, megegyezésével módosítható.

Fegyvernek, 2011. szeptember

….…………………… ………………………….
Társulat Önkormányzat



1. számú melléklet

A beruházás tervezett műszaki tartalma

Fegyvernek

Házi bekötő csatorna D160 KGPVC 23 098fm

Gravitációs csatorna D200 KGPVC 42 518fm

Gravitációs csatorna D250 KGPVC 2 448fm

Gravitációs csatorna D300 KGPVC 861fm

Nyomóvezeték D75 KPE 831fm

Nyomóvezeték D90 KPE 2 846fm

Nyomóvezeték D110 KPE 715fm

Nyomóvezeték D200 KPE 2 969fm

Átemelő akna D120-200 beton 11db

Szennyvíztisztító telep

A Fegyvernek 017/4 hrsz.-ú ingatlanon jelenleg folyékonyhulladék kezelőként működő telep bővítése,
és korszerűsítése által lehetővé válik a projekt keretén belül megvalósuló csatornahálózaton
összegyűjtött szennyvíz, valamint a tengelyen beszállított települési folyékony hulladék fogadása és
tisztítása. A tisztított szennyvíz befogadója az Alsóréti Holt-Tisza 7+603 szelvénye.
A fejlesztés eredményeként egy olyan szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű valósul meg, amely
megfelel a környezetvédelmi- és vízgazdálkodási előírásoknak. Felszámolásra kerülnek a közműpótló
műtárgyak, ezáltal csökken a talajvíz szennyezettsége, és az ivóvízbázis veszélyeztetettsége.

A telep tervezett kapacitása 600m3/d

A projekt címe: Települési szennyvíztisztító telep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken

A projekt megvalósításának tervezett
helyszínei:

Fegyvernek Nagyközség kül- és belterülete

Projektgazda neve: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata
Projektgazda székhelye: 5231 Fegyvernek Felszabadulás u. 171.

A projekt előkészítés kezdete (év, hó) 2009.03.
A projekt előkészítés befejezése (év,hó) 2012.03.
A projekt megvalósítás befejezésének
tervezett időpontja (év, hó)

2014.12.

Várható teljes beruházási költség (Ft) 2.780.143.739.-



2. számú melléklet

A beruházás tervezett forrásai

Forrás Ft %

I. saját forrás 444 694 445 15,995376 %

1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 22 694 445 0

1/2. partnerek hozzájárulása 0 0

1/3. bankhitel (társulati hitel) 422 000 000 0

II. egyéb támogatás: ... 0

III. a támogatási konstrukció keretében
megítélt támogatás

2 335 831 281 84,004624%

Összesen 2 780 143 739 100,00%


