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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 
2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekttel kapcsolatos döntések 
meghozatalára az alábbi javaslatot teszem. 
 
a.) A projekt 2010. évi beszámolója 
A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és 
tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a 
projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződéseket 2005. - 2006. években megkötöttük. 
A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész 
csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án, a szennyvíztisztító telep 
átalakítási és korszerűsítési munkái 2008. szeptember 30-án, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási 
munkái 2008. november 30-án befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések I. üteme. A projektben 
keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával 
2008. december 15-én jóváhagyta. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges beszerzések és 
kivitelezési munkák 2010. december 31-ig befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések II. és III. üteme. A 
projekt zárójelentése a Közreműködő Szervezethez benyújtásra került. Az Európai Bizottság végső 
jóváhagyásához szükséges záró ellenőrzésekre és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
részéről a zárónyilatkozat kiadására 2011. évben kerül sor.  
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2010. éves 
beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

b.) A projekt beruházási programjának módosítása: 

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 
2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekt beruházási programját a 
megvalósult többlet beruházási elemekre, valamint a pénzmaradvány és tartalékkeretének 
felhasználására tekintettel módosítani szükséges az előterjesztéshez csatoltak szerint. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított beruházási 
programot megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

c.) A projektben érintett települési önkormányzatok konzorciumi szerződésének 
módosítása: 

A projekt konzorciumi szerződését a fejlesztésben érintett települések önkormányzatai – köztük 
önkormányzatunk is – 2004.05.28-án aláírták, majd ezt követően a II. ütemben tervezett fejlesztések 
okán 2009. április hónapban módosították. 

A konzorciumi szerződés ismételt módosítása és egységes szerkezetbe foglalása szükséges az I., II., III. 
ütemekben megvalósított beruházok tényleges bekerülési költsége, valamint a keletkezett 
pénzmaradvány II. és III. ütemekben történő felhasználásnak okán. 

A módosítás a megvalósult műszaki tartalomra, a saját erő megosztására, valamint a nem elszámolható 
költségek évenként bontására vonatkozik. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított konzorciumi 
szerződést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

d.) A Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő 
Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének 
módosítása: 
 
A projekt végszámláinak átutalását követően, minden támogatott és nem támogatott költséget 
figyelembe véve szükséges a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő 
Önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz 
átemelők, szennyvíztisztító bővítés, komposztáló telep) üzemeltetésére 2004. május 28.-án megkötött 
szerződés létesítményjegyzékében (1/1. számú melléklet) a forintban meghatározott értékek javítása a 
szerződés V. 8 pontja értelmében. A jelen előterjesztéshez csatolt 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., és 41. 
sorszámú táblázatok tartalmazzák a projektben megavalósult  új létesítményekre, berendezésekre, 
gépekre vonatkozó végleges adatokat.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 24384/2004 számú üzemeltetési 
szerződéshez kapcsolódó módosításokat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Velem, 2011. május 3. 

Tisztelettel: 

 
 Horváth Miklós sk. 

polgármester 

 
I.  Határozati javaslat 
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.) 
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási 
számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt 2010. évi beszámolóját az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
II. Határozati javaslat 
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.) 
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási 
számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt módosított beruházási 
programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
III. Határozati javaslat 
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.) 
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” 
tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával 
megvalósuló projekt konzorciumi szerződésének módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. felhatalmazza a Horváth Miklós polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
Határidő: elfogadásra azonnal 
 szerződés aláírására 2011. május 20. 



 
 
IV. Határozati javaslat: 
(A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.) 
…/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő 
Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, 
szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. melléklet 
34., 35. 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú létesítményjegyzékeinek 
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

2. felhatalmazza a Horváth Miklós polgármestert a módosított melléklet aláírására. 
 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
Határidő: elfogadásra azonnal 
 szerződés aláírására 2011. május 20. 
 



a.) „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének 
fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA 

projekt 2010. évi beszámolója 
 
 

1. Előzmények:  
 
A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi 
Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 
11. napján írta alá. 
Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet 
a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati 
felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és 
Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta. 
 
2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy 
sz. határozatával jóváhagyta a projekt beruházási programját. 
A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A 
megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 
település önkormányzata is: 

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, 
Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, 
Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, 
Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, 
Vép 

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi 
szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a 
VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a 
csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.  

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én 
került sor. 

 

A projekt 2003. évi befogadásával jóváhagyott fejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások 
lefolytatását és a szerződések megkötését követően a támogatható költségekből 5.763.230,-euró 
pénzmaradvány keletkezett amelynek felhasználására vonatkozóan a projekt eredeti célkitűzéseinek 
megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására terjesztettünk be javaslatot 
az Európai Bizottsághoz 2007. május 9-én. 

Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2008. december 15-én fogadta el a Pénzügyi 
Megállapodás módosítására vonatkozó C(2008)8653 számú határozatával. A döntésnek megfelelően 
módosult a projekt beruházási programja is. 
 

A pénzmaradvány felhasználása során a tartalékkeretből 325.973,73 euró megtakarítás keletkezett. 
Annak érdekében, hogy ezen összeg is felhasználható legyen kérelmet nyújtottunk be a KSZ-hez a 
komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez 2 darab gép beszerzésére az alábbiak szerint: 

- A keverék szárítására beszerzendő keverőgép 
- A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép 

A kérelmet a KSZ és az IH jóváhagyta, így a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az 
eszközbeszerzések megtörténtek. 
 
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 
2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges 
volt az átmeneti időszakra a Támogatási Szerződés 1. sz. és 2. sz módosítására, melyeket Szombathely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú, valamint 101/2008. (III. 27.) Kgy. 
számú határozataival elfogadott. A Pénzügyi Megállapodás módosításához kapcsolódó 3. sz. 
Támogatási Szerződés módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 198/2009. 
(IV.30.) Kgy. számú határozatával fogadta el. 
 
A projekt zárásához kapcsolódó eljárásrendi változások okán az IH és a KSZ a Támogatási szerződés 4. 
sz. módosítására tett javaslatot, annak minden eddigi módosításával is egységes szerkezetbe foglalva. A 



módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 432/2010. (IX.16.) Kgy. számú 
határozatával fogadta el. 
 
A Kohéziós Alap projektek pénzügyi lezárásának végső határideje 2010. december 31. 
volt. Ezen határidőig minden számlát benyújtottunk elszámolásra, a szükséges önerőt 
átutaltuk, a KSZ részéről a Kohéziós Alap eljárásrendre vonatkozóan minden beszállító 
minden részszámlája és végszámlája átutalásra került. 
 
2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja: 

 

A projekt maximálisan támogatható költsége: 19.820.000,- EUR 
Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%): 11.892.000,-EUR  
Központi költségvetési támogatás (30%):   5.946.000,-EUR  
Önkormányzati önrész (10%):   1.982.000,-EUR 
Érintett települések 35 
Érintett lakosság 115.000 fő 
A projekt módosított befejezése 2010. 12. 31. 
 
 
A projekt célja: 

• Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen 
• megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások 
• a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartható módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen 

az EU iszapgazdálkodási előírásainak 
 

A projekt kiemelt prioritásai: 
• a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése,  
• a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése 
• szennyvizek kiáradásának csökkentése 
• a bűzhatás csökkentése 

 
3. A projekthez kapcsolódó, az Európai Unió ISPA/Kohéziós Alapjából támogatott 
szerződések:  
 
Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a projekt és pénzmaradványának 
felhasználására vonatkozó közbeszerzési tervnek megfelelően négy vállalkozói szerződést, öt 
szállítási szerződést és ezek felügyeletéhez, teljesítéséhez a támogatást nyújtó Európai Unió által a 
pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt négy szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak 
szerint:  
 
3.1 2005. szeptember 22-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint 

meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzése: Canor International Kft. (1125 Budapest, 
Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-euró+áfa.  

 
3.2 2005. december 16 -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzése: MEDIUS Első Győri 

Közvéleménykutató Bt. (9026 Győr, Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-euró+áfa.  
 
3.3 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt 

Menedzselő Egység részére, szolgáltatási szerződés: TECHNOPLUS Környezetvédelmi 
Technológiai Fejlesztő Kft. (1142 Budapest, Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- euró 
+áfa.  

 
3.4 2006. március 9-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozási szerződés: 

„BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (Konzorcium vezető: SWIETELSKY Építő Kft., tag: 
TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-euró+áfa. 

 
3.5 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozási szerződés: 

Teerag - Swietelsky Konzorcium (Konzorcium vezető: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung, 
tag: SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- euró+áfa. 

 



3.6 2006. május 11 –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozási szerződés: 
ALTERRA Építőipari Kft. A szerződéses ár: 8.902.866,-euró+áfa. 

 
3.7 2008. október 28-án a Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány 

felhasználására vonatkozó szerződésekre: ISIS 2008 Konzorcium (Konzorcium vezető: 
AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag: UTIBER Közúti Beruházó 
Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.). A szerződéses ár: 139.500,- euró+áfa. 

 
3.8 2009. április 17-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek 

beszerzése szállítási szerződés: Renault Trucks Hungária Kft. (2045. Törökbálint, Tó Park). A 
szerződéses ár: 827.306,- euró+áfa. 

 
3.9 2009. július 17-én a pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és 

kivitelezése vállalkozási szerződés: EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (Konzorcium vezető: 
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30. hrsz., tag: Nemzetközi 
Vegyépszer Zrt., 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) A szerződéses ár: 4.494.824,-euró+áfa. 

 
3.10 2010. február 11-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és 

vegyifülkék szállítási szerződés: RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6)., a szerződéses ár: 
222 900,-euró+áfa, valamint a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi 
bútorok szállítási szerződés: Complexlab Kft. (1031 Budapest, Petur u. 35), a szerződéses ár 49 
078,07 euró+áfa. 

 
3.11 2010. november 25-én a pénzmaradvány tartalékkeretéből a komposztáló telephez 

gépbeszerzés: komposztforgató gép M-U-T Hungária Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.), a 
szerződéses ár: 276.760,-euró+áfa, valamint homlokrakodó gép TERRA Hungária Épületgép 
Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 17.), a szerződéses ár 81.900,-euró+áfa. 

 
A projekt megvalósításához kapcsolódó minden támogatott szerződéssel a teljes elszámolható 
19.820.000,-euró lekötésre került. A homlokrakodó gépbeszerzés nettó 32.686,27 euró nem 
támogatható többletköltség jelentkezett, melyet a projekt önrészéből fedeztük. A szerződésekben az 
összes nettó kifizetés 19.852.686, 27 euró volt. A projektben az ÁFA visszaigényelhető volt. 
 
A megkötött szerződések tervezett költségét és tényleges kifizetései az alábbi összefoglaló táblázat 
tartalmazza:  
 

Szerződések 
1. 

Tervezett 
költségvetés (euró) 

2. 
Összes kifizetés 

(euró) 

3. 
Összes 

elszámolható 
kifizetés 
(euró) 

Szennyvíztelepi és komposztáló telepi kivitelezés: 
1. Részfeladat: Szennyvíztisztító telep átalakítási és 
korszerűsítési munkái 
2. részfeladat: Szennyvíziszap komposztáló telep 
kialakítása 

13  5 5 5  000  
= 

12 978 000,00 

+ 577 000,00 

10 625 810,40 
= 

8 898 853,00 

+ 1 726 957,40 

10 625 810,40 
= 

8 898 853,00 

+ 1 726 957,40 

Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának 
bővítése 

5  36 8  000  2 991 650,80 2 991 650,80 

Szakértői segítségnyújtás a mérnök/műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására 

697 000 279 000,00 279 000,00 

PR és tájékoztatási feladatok ellátása 100 000 77 880,00 77 880,00 

A Projekt Menedzselő Egység részére adandó 
szakértői segítségnyújtás 

100 000 73 700,00 73 700,00 

ÖSSZESEN A PÉNZMARADVÁNYON KÍVÜL 19 820 000 14 048 041,20 14 048 041,20 

A pénzmaradvány felhasználáshoz kapcsolódó 
Mérnök/műszaki ellenőri feladatok 

200 000 139 500,00 139 500,00 

Laboratóriumi eszközbeszerzés (pénzmaradvány): 
1.  Részfeladat: Laboratóriumi eszközök és 
vegyifülkék 
2.  Részfeladat: Laboratóriumi bútorok 

180 000 

271 978,07 
= 

222 900,00 

+ 49 078,07 

271 978,07 
= 

222 900,00 

+ 49 078,07 

Csatorna karbantartó gépek beszerzése 
(pénzmaradvány) 

795 000 827 306,00 827 306,00 



Szerződések 
1. 

Tervezett 
költségvetés (euró) 

2. 
Összes kifizetés 

(euró) 

3. 
Összes 

elszámolható 
kifizetés 
(euró) 

Pénzmaradvány építés 4  5 8 8  23 0  4 207 201,00 4 207 201,00 

Komposztáló telepi gépek beszerzése 
(pénzmaradvány tartalékkeret) 
1. Részfeladat: Komposztforgató 
2. Részfeladat: Homlokrakodó 

Az előző szerződések 
tartalékkeretének 

maradványa: 354.000 

358 660,00 
= 

276 760,00 

+ 81 900,00 

325 973,73 
= 

276 760,00 

+ 49 213,73 

ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY 5 763 230 5 804 645,07 5 771 958,80 

ÖSSZESEN  19 852 686, 27 19 820 000,00 

 
 
4. A támogatott szerződések keretében elvégzett feladatok: 
 
4.1 Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem): 

A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez 
kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. A munkaterület átadás-átvételi 
időpontja 2006. 06. 15-én volt. A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő 
időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. 
szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A 
módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. volt (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés 
módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg). 
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 03. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem 
kezdete 2008. 03. 31-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel 2008. 09. 30-án 
megtartottuk. A szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadás-átvételére az Európai Unió 
regionális biztosának, Danuta Hübnernek a részvételével 2008. 10. 17-én került sor.  
Új létesítmények: rács- és homokfogó, biofilteres szagtalanító, rothasztók, gáztartály, biogáz 
elfáklyázó, gázmotorok. Felújított létesítmények: rácsgépház és kőfogó épület, központi 
gépház, recirkulációs gépház, kiszolgáló épület, iszapkezelő gépház, műhely-szociális épület.  
A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság 
kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer 
üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan 
megtörtént. 
A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 09. 30.). A szerződésben előírt 
teljesítési biztosíték benyújtásra került. 
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 
8.898.853,- euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 4. 013,-
euró. 

 
4.2 Új komposzttelep kialakítása (I. ütem): 

A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési 
és kivitelezési munkákat végezte el.  
A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A vállalkozó megkezdte a 
tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. 
napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását 
határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia 
módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemipermeabilis membrántakaróval zárt, 
szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” épült meg. Az 1. sz. 
szerződésmódosítást a KSZ ellenjegyzésével a felek 2007. 09. 20-án aláírták, melynek 
értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 08. 15 volt. Az 1. sz. szerződésmódosítás a 
határidő és a gyártó által már nem forgalmazott felfújható rendszer helyettesítésére is 
vonatkozott. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési 
Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg) A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó 
folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket és az építési 
engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az 
építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. Mivel az építési 
engedély módosítást a hatóság késedelmesen adta meg a KSZ ellenjegyzésével a felek 2008. 
03. 14-én aláírták a 2. sz. szerződésmódosítást, melynek értelmében a módosított befejezési 



határidő 2008. 11. 30. lett. (4801/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a 
Közbeszerzési Értesítő 2008. 04 04-i 40. számában jelent meg) 
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 05. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem 
kezdete 2008. 06. 01-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételt 2008. 11. 30-án 
megtartottuk. A komposztáló telep ünnepélyes átadás-átvételére 2008. 12. 16-án került sor. A 
vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új 
létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg 
regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az 
új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. 
Az új komposztáló telepen megépült 4 komposztáló prizma, a komposztáláshoz szükséges 
technológiával felszerelve, megépültek a géptároló színek, utóérlelő terek, kiszolgáló épület, a 
telepet szilárd burkolattal látták el és beszerezték a technológiához szükséges gépeket. 
A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 11. 30.). A szerződésben előírt 
teljesítési biztosíték benyújtásra került. 
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 
1.726.957,40 euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 
2.366,60 euró 

 
4.3 Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem): 

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. április 20. volt. A szerződés módosításra 
jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a KSZ ellenjegyzését követően 
2007. január 09-én került sor. Az új szerződéses határidő 2007. április 18. volt (1549/2007 
számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 02 07-i 16. 
számában jelent meg). 
A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. A nyugati városrész 
csatornahálózatának ünnepélyes átadás-átvételére 2007. 05. 30-án került sor.  
A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel, több mint 1 km-es szakaszon. A 
csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., 
Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád 
u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, 
bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal 
befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges 
úthelyreállításokat és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték.  
2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető 
rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre 
vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a 
hatóság kiadta. 
A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2011. 04. 18.). A szerződésben előírt 
teljesítési biztosíték benyújtásra került. 
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 
2.991.650,80 euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 
2.349,20 euró 
 

4.4 Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek (I. ütem): 
Részvétel az I. ütemre vonatkozó kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban 
szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési 
munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó 
előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések 
leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek 
dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése. 
Az I. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2012. 11. 30-ig) mérnöki, műszaki 
ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra 
került. 
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 
279.000,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került. 

 
4.5 PR és tájékoztatási tevékenységek (I. ütem): 

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, 
átadás-átvételi ünnepségek, sajtótájékoztatók, nyílt napok, lakossági fórumok, közvélemény 
kutatások, PR film, honlap működtetése, sajtófigyelés) 2006. október hónaptól kezdődően az 
érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a 
komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási 
munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek 



megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Az érintett települések lakosságának 
tájékoztatása a szennyező fizet elvről. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel 
egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak. 
Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok miatt e szolgáltatási szerződés 
módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 
2007. 12. 19-én és 2008. 09. 25-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. 
(0112/2008 számú hirdetmény a szerződés 1. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 
01. 18-i 8. számában, a 16535/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz. módosításáról a 
Közbeszerzési Értesítő 2008. 12. 01-i 140. számában jelent meg) 
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 
77.880,- euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került. 
 

4.6 Technikai segítségnyújtás (I. ütem): 
A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv 
szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A 
kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a 
projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos volt.  
Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés 
módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 
2008. 01. 09-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (1229/2008 számú 
hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 02. 01-i 14. számában 
jelent meg). 
A projekt zárójelentés elfogadásáig szükséges telejésítési biztosíték benyújtásra került.  
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 
73.700,- euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került. 
 

4.7 Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó 
szerződésekre (II. ütem):  
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást a Pénzügyi Megállapodás és a Támogatási 
Szerződés módosítást megelőzően, feltételesen, a Kbt. 48. §(2) és (3) bekezdéseire tekintettel 
folytattuk le, annak érdekében, hogy a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó elfogadó 
döntés esetében a vállalkozási és szállítási szerződések hatályba lépést megelőzően már 
rendelkezzünk a támogatást nyújtó által előírt Mérnök szervezettel, ezen szerződés 2009. 
május 1-től hatályos. 
A szakértő által elvégzett feladatok: Részvétel az II. ütemre vonatkozó kivitelezői és szállítói 
szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelező által készített tervek 
felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és 
műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki 
feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, 
próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb 
dokumentációk elkészítése. 
A II. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2014. 12. 31-ig) mérnöki, műszaki 
ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra 
került. 
A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó Európai Bizottsági határozat, valamint a II. ütem 
kivitelezési szerződésének átadás-átvételével összefüggő feladatok okán szükséges volt a 
szerződés módosítása. A KSZ ellenjegyzését követően a módosításokat a felek 2010. 06. 02-án 
és 2010. 11. 25-én írták alá (A hirdetmények a szerződés módosításáról megjelentek 2010. 07. 
21-én a Közbeszerzési Értesítő 84. számában K. É. -16811/2010., 2010. 12. 17-én a 
Közbeszerzési Értesítő 150. számában K. É. -35948/2010). 
 
A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 
139.500,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került 

 
4.8 A pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése (II. ütem): 

A szerződés az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére irányul: 
Szennyvíztisztító telepi fejlesztések: A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai 
és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, technológiai vezetékek cseréje, felújítása, 
ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi 
infrastruktúra fejlesztése a meglévő telepi úthálózat felújítása, üzemi utak építése a műtárgyak 
megközelítésére, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer a kerítések, kapuk, felújítása cseréje, a 
telepi térvilágítás felújítása kiépítése; térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó 
üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, gépkocsi-tároló létesítése, a karbantartó és szállító 



járművek telepi autómosója, a szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bővítése 
emeletráépítéssel. 
Csatornahálózat fejlesztése: Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, 
csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével, Szombathely és Kőszeg településeken a 
szennyvízcsatorna hálózat egyes hiányzó szakaszainak kiépítése Szombathely, Tinódi 
Sebestyén u., Liliom u., Kőszeg, Hermina u. 
Komposztáló telei fejlesztések: a komposztáló telepre vezető megközelítő út építése, a 
komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése  
A fenti feladatoknak megfelelően a szerződés 20 szakasz megvalósítását tartalmazta. A 
Vállalkozó az általa kérteknek megfelelően átvett minden munkaterületet, azokon megkezdte a 
kivitelezési munkákat, de a kivitelezés ütemezése nem volt megfelelő. Több esetben a 
Megrendelő és a Mérnök erre vonatkozó utasításának hiányában, saját felelősségre 
felfüggesztette a munkát, jelentős késéseket realizálva. A Vállalkozó több szakaszhoz is 
követelést nyújtott be, melyeket a Mérnök, a Közreműködős Szervezet és a Megrendelő is 
visszautasított. Vállalkozó ennek ellenére továbbra is fenntartotta követeléseit. A 
véghatáridőre több részfeladat nem teljesült, ezért ezekre vonatkozóan a Megrendelő 2010. 
augusztus 23-én benyújtotta a kötbér követelését, melyet Vállalkozó vitatott. Minden szakasz 
esetében befejeződött a műszaki átadás-átvétel, de egyes szakaszok nem a szerződésben és 
annak módosításában meghatározott időben valósultak meg, ezért Szombathely MJV 
Önkormányzata mint Megrendelő felszólította a Vállalkozót 484.465,70 euró késedelmi kötbér 
megfizetésre. Mivel a felszólításnak a Vállalkozó nem tett eleget a Megrendelő a késedelmi 
kötbér követelését a teljesítési biztosíték lehívásával kielégítette. Vállalkozó továbbra is 
fenntartja minden eddigi követelését és azon álláspontját, hogy a késedelmi kötbér követelés 
jogtalan volt. A tárgyban további egyeztetést kezdeményezett, melyre 2011. január hónapban 
került sor. Ezzel egyidejűleg kinyilvánította a számára sikertelen kimenetelű tárgyalások 
esetén a peres eljárás elindítását. A felek álláspontja a tárgyalás befejezésig nem közeledett. 
 
Az ultrahangos iszapkezelő berendezéshez kapcsolódó KvVM FI által jóváhagyott 1. sz. 
szerződés módosítást a felek 2010. 08. 13-án írták alá. (A módosításra vonatkozó hirdetmény: 
2010. 10. 01. Közbeszerzési Értesítő 116. szám K.É.-25197/2010). A vízjogi üzemeltetési 
engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új létesítményekre 
vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális 
szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új 
létesítményekre vonatkozóan megtörtént. 
A végszámla benyújtásra és kifizetésre került. A szerződésben kifizettet összeg: 4.207.201,- 
EUR, azaz a szerződött összeg 93,60%-a. A szerződés tartalékkerete nem kerül 
felhasználásra. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 287.623,-
euró. A megmaradt forrásokat az IH és KSZ hozzájárulásával átcsoportosítottuk a komposztáló 
telepi eszközbeszerzésre. 
 

4.9 A pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése (II. 
ütem) 
A szállító a szállítási szerződés feltételei szerint és az ott meghatározott 2009. október 17-i 
határidőig hiánytalanul és megfelelő minőségben leszállította a csatornák tisztításra alkalmas 6 
darab megrendelt gépjárművet az alábbiak szerint:  
Iszapsűrítős szippantó gépjármű, 1 db 
Vízvisszaforgatásos kombi gépjármű zsíros csatornák mosatásához, 1 db 
Kombi csatornamosó és szippantó gépjármű, 1 db 
Szippantó gépjármű, 1 db 
Magasnyomású csatornamosó gépjármű, 1 db 
Ideiglenes, mobil átemelő, 1 db 
A műszaki átadás-átvétel 2009. október 16-án megtörtént. Az egy éves jótállási időszak 2010. 
október 16-én befejeződött. a gépek végleges átadás-átvételével. 
A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési 
szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek 
üzemeltetése folyamatos. A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben 
kifizetett nettó összeg: 827.306,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került. 
 

4.10 A pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifülkék, bútorok 
beszerzése (II. ütem): 
Mivel az eszközök csak a laboratóriumi építési és rekonstrukciós munkák befejezést követően 
voltak leszállíthatók és beszerelhetők a helyszínre, a szállítási szerződés teljesítése szorosan 
összekapcsolódott a pénzmaradvány építési szerződés laboratóriumra vonatkozó szakaszával. 



A szállítók a munkaterület átvételét követően tudtak csak szállítani, először a bútorzatot majd 
a laboratóriumi eszközök, vegyifülkék szállítása történt meg. Az ideiglenes átadás-átvételi 
igazolásokat a Mérnök a következők szerint adta ki: 2010. 06. 10 a laboratóriumi eszközökre, 
2010. 06. 17. a laboratóriumi bútorokra. Tekintettel arra, hogy a COMPLEXLAB Kft. szállítása 
esetében az ideiglenes átadás-átvételére a szállítónak felróható okok miatt késedelmesen 
került sor (26 nap), a Kedvezményezett a Mérnök jóváhagyásával és a KvVM FI egyidejű 
értesítése mellett benyújtotta a szállító felé a kötbér igényét (6.380,15 Eur). Ezt a szállító nem 
vitatta és a szerződése értelmében megfizettet óvadékát a szerződésben rögzítetteknek 
megfelelőn kiegészítette. Az egy éves jótállási időszak kezdete óta egyik rész esetében sem 
merült fel javítandó hiba. 
A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési 
szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új eszközökre vonatkozóan megtörtént, az eszközök  
üzemeltetése folyamatos. 
A végszámlák kiállításra és kifizetésre kerültek. A szerződésekben kifizetett nettó összegek: RK 
Tech Kft. részére 222 900,-euró, Complexlab Kft. részére 49 078,07 euró. A teljes 
szerződött összegek kifizetésre kerültek. 
 

4.11 A pénzmaradvány tartalékkeretéből a komposztáló telephez gépbeszerzés (III. ütem):  
1 db Komposztforgató gép és 1 db homlokrakodó gép 
A szállítók a gépeket szerződésszerűen leszállították. Az ideiglenes átadás-átvétel megtörtént, a 
2 éves jótállási időszak 2010. december 02-án megkezdődött.  
A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési 
szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek 
üzemeltetése folyamatos. 
A végszámlák kiállításra és kifizetésre kerültek. A szerződésekben kifizetett nettó összegek. M-
U-T Hungária Kft részére 276.760,-euró, részére TERRA Hungária Épületgép Kft. 81.900,-
euró, melynek nem támogatott része 32.686,27 euró. A teljes szerződött összegek kifizetésre 
kerültek.  

 
5. Pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó előkészítés:  
 
A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 
35.000.000,- Ft tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a 
csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt. által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész 
terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó 
közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, 
Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + áfa értékű szerződést 2006. december 21 -én írta alá Szombathely 
városa.  
 
A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott 
határidőkre elkészítette a Pénzügyi Megállapodás, valamint a Támogatási szerződés módosításához 
szükséges dokumentumokat, a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket, 
melyeket engedélyezetésre benyújtott a hatóságokhoz. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációkat 
(az ültetvény telepítése kivételével), melyeket a Közbeszerzési Bizottság, az EKKE és a KSZ elfogadott. 
Lefolytatta az Európai Bizottság által jóváhagyott további fejlesztésekre vonatkozó minden 
közbeszerzési eljárást, melyek eredményes szerződéskötésekkel zárultak. A szerződés értelmében így a 
vállalkozó jogosulttá vált a szerződése ellenértékére. A végszámla benyújtásra és kifizetésre került. 
 
Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, 
az ültetvény telepítéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő ingatlan, majd a Bizottsági döntés 
elutasította az ingatlan telepítését, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosításokat 
a felek 2007. 11. 22-én, 2008. 05. 19-én és 2009. 04. 29-én írták alá. (19257/2007 számú hirdetmény a 
szerződés 1. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5., a 8390/2008 számú 
hirdetmény a szerződés 2. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 07. 14-i 80. számában, a 
8863/2009 számú hirdetmény a szerződés 3. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 75. számában 
jelent meg). 
 

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítését az Európai 
Bizottság nem hagyta jóvá, ezért az ehhez szükséges ingatlan megvásárlására vonatkozó döntését 
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 173/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatával visszavonta.  
 
6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása: 



 
A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a fejlesztésben érintett települési önkormányzatok és 
a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a 
csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.  
A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra 
vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a 
csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került 
összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által összesített, a 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi 
képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletek a 2010. 12. 
31-i állapotot mutatják. A megadott adatok módosulnak a végső elszámolást követően az 
utófinanszírozású elemek adatainak átvezetésével. 
 
7. Kifizetések: 
 
A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a Kedvezményezett 
nevére szóltak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történt. A 
számlázás és kifizetés euróban történt. 
 
A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját 
utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt 
vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2010. 12. 31. 
közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az 
elkülönített számlára. A pénzmaradványra vonatkozó építési, kivitelezési munkákra a fordított áfa 
szabályai érvényesek. A számlákat a kötelező mellékleteivel együtt a Kedvezményezett minden esetben 
felterjesztett kifizetésre a KSZ-nek.  
 
A kivitelezői és szállítói számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök építési munkákra és 
szállításokra vonatkozó felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC 
Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett 
könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának 
átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. 
A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítést, de a többi folyamat 
azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal. 
 
A pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználásánál a KSZ FI-232/169/2010 számú levelének 
megfelelően utófinanszírozással történtek a kifizetések annak érdekében, hogy a 2010. december 31-i 
elszámolási határidő betartható legyen. A szállítói számlákat 100%-ban kifizette a Kedvezményezett 
2010. 12. 31-ig. A KSZ a támogatást 2011. március hónapban utalta vissza a Kedvezményezettnek.  
 
A projektben benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét 
a 2. számú melléklet tartalmazza. 2010. december 31-ig a projektben összesen nettó 19.852.686,27 
euró kifizetése történt meg. A támogatás 100%-ban lehívásra és kifizetésre került. A támogatásból 
megvalósult szerződésekhez kifizetett önrész 2.014.686,27 euró 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi képződött és felhasznált önerő számítása 
(VASIVÍZ ZRt.) 
2. sz. melléklet: Szállítói számlák összesítője 



b.) 2003/HU/16/P/PE/021/ISPA/KA PROJEKT 
 

MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI PROGRAM 
 
I. Beruházási program adatai: 
 

1. Beruházó megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata  9700, 
Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 

 
2. Beruházás megnevezése: Szombathelyi Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és 

tisztítási rendszerének fejlesztése 
 
3. Beruházás megkezdése: 2005. III. negyedév 

                       befejezése: 2010. 12. 31. 
 
 
4. Tervező megnevezés: AQUINNO Környezetvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft, 1119 

Budapest, Fehérvári u. 83. 
MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft., 9700. Szombathely, 
Wesselényi M. u. 38. 
SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és 
Kivitelező Kft., 9700. Szombathely, Szent Imre herceg u. 
1. 
OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, 
Terebesi u. 67. 

 
 
Beruházás lebonyolításával megbízott szervezet:  

Grontmij Canor Kft, 1125 Budapest, Nógrádi u. 8. 
a pénzmaradvány felhasználása: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 
Budapest, Budafoki út 79.  

 
 
5. Kivitelező megnevezése:  

- Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem): „BOROSTYÁNKŐ-2005” 
Konzorcium (SWIETELSKY Építő Kft. és TEERAG-ASDAG AG Niederlassung) 

- Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása (I. ütem): Teerag - Swietelsky Konzorcium 
(TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft). 

- Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem): ALTERRA Építőipari Kft.  
- Pnzmaradvány felhasználása (II. ütem): EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (EuroAszfalt 

Építő és Szolgáltató Kft és Nemzettközi Vegyépszer Zrt.) 
 
II. A beruházás költsége: 

1. A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai 
Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint: 

Megnevezés Támogatható költség (Eur) 

A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a 
szennyvíziszap komposztálását) 

10 632 190 

A csatornarendszer bővítése 2 994 000 

További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – 
Szennyvíztisztító telep 

3 013 430 

További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – 
szennyvíziszap komposztáló technológia 

570 000 

További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - 
csatornahálózat 

400 000 

Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek 975 000 



beszerzése 

Technikai segítségnyújtás 73 700 

Műszaki felülvizsgálat 479 000 

Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás 77 880 

Tartalékkeret 604 800 

Összesen 19 820 000 

 
2. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 

Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint: 
Év Elszámolható költségek (Eur) 

Kohéziós Alap 
(60%) 

Magyar 
Köztársaság 
(30%) 

Önerő (10%) Összesen 

2006 1.795.355 897.677 299.226 2.992.258 
2007 4.486.047 2.243.024 747.674 7.476.745 
2008 2.152.660 1.076.330 358.777 3.587.767 
2009 1.518.175 759.088 253.029 2.530.292 
2010 1.939.763 969.881 323.294 3.232.938 
Összesen 11.892.000 5.946.000 1.982.000 19.820.000 
 
A projekt C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása, 
valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az 
Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos 
finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de 
kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A pénzmaradvány 
tartalékkeretének kifizetése utófinanszírozásban valósul meg. A számlázás és kifizetés euróban 
történik.  
A tervezés a következő árfolyamon történt: 

• I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 
Huf/euró 

• II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/euró 
• III. ütem: 2010. júniusban a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására 270 Huf/euró 

 
Év Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf) 

Kohéziós Alap 
(60%) 

Magyar 
Köztársaság 
(30%) 

Önerő (10%) Összesen 

2006 439.413.136 219.706.446 73.235.564 732.355.146 
2007 1.097.960.003 548.980.124 182.993.212 829.933.339 
2008 526.863.535 263.431.768 87.810.671 878.105.973 
2009 379.543.750 189.772.00 63.257.250 632.573.000 
2010 484.940.750 242.470.250 80.823.500 808.234.500 
Összesen 2.928.721.175 1.464.360.587 488.120.196 4.881.201.958 
 
A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. 
május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3) 
biztosítja. 
 

3. A beruházás nem támogatható költségei: 
 
Év Költség (ezer Huf-ban) 
2003 6.586 
2004  57.141 
2005  9.799 
2006 8.294 
2007 7.700 



2008  17.936 
2009  9.347 
2010  19.168 
Összesen 135.969 
 
Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési 
költségét, a Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a 
közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint 
közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során 
felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a 
pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét. A pénzmaradvány tartalékkeretének 
felhasználása során nem volt támogatható a homlokrakodó gépbeszerzésből nettó 32.686,27 euró 
költség, amellyel a beszerzés túllépte az összes támogatható költségkeretet.  
 
A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. 
között 2004. május 28-án létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 
Ft/m3), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja. 
 
III.  Beruházás ismertetése: 
 
1. A beruházás szükségessége, célja: 

 
A Perinten túli terület szenny- és csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Csapadékos időben a 
nyugati városrész túlterhelt csatornahálózata nem képes a kevertvíz elvezetésére, ezért állandósultak az 
alagsorok és pincék elöntései.  
Az egyre növekvő szennyvízterhelés, Szombathely vízbázisának védelme, Kőszeg város elavult 
szennyvíztisztítója szükségessé tette a térség szennyvízelvezetésének és tisztításának komplex 
megoldását.  
A 30.000 m3/nap kapacitású tisztító telep 15.000 m3/nap biológiai kapacitással történt bővítése és a 
tisztítási hatásfok javítása nem érintette a mechanikai előtisztító rendszert és az iszapkezelést. 
A korszerűsítéssel olyan tisztítótelep valósul meg, amely hosszú távon biztosítja a város és a környező 
települések szennyvízkezelését és megfelel az EU előírásainak. A zárt rács- és homokfogó levegőjének 
biofilteres tisztításával, a szennyvíziszap  zárt rendszerben történő rothasztásával, levegőztetett 
prizmás rendszerrel történő tárolással és komposztálással a bűzanyag emissziója és ezáltal a jelenleg 
tapasztalható szaghatás csökken.  
 
A projekt célkitűzése a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszer gondjainak megoldása az 
alábbi célokon keresztül: 
 

- Szombathely város lefedettségét a jelenlegi 92,4%-ról 96,7%-ra növelni, további 
4.000 lakosnak a rendszerre való csatlakozását biztosítani.  

- Bűzhatás, talajvíz és felszíni vízszennyezés, elárasztás-visszaduzzasztás 
csökkentése 

  -     Az uniós előírásoknak megfelelő szennyvíziszap kihelyezése 
 
 
2. I. ütem: A korszerűsítés ismertetése: 
 
a./ Terhelési alapadatok 
 
A Perint pataktól nyugatra eső városrész csatornahálózatának hidraulikai méretezése csapadék és 
szennyvízelvezetésre történt.  
A tervezési területhez tartozó vízgyűjtő teljes terület nagysága F= 59,62 Ha.  
Az összegyülekezési idő két tényezőből tevődik össze: a felszíni gyülekezési időből és a csatornában 
vizsgált keresztszelvény és a csatorna végpontja között szükséges lefolyási időből. A fajlagos 
vízmennyiség meghatározása 2 éves gyakorisággal, 10 perces csapadék-időtartammal történt. A 3-0-0 
jelű főgyűjtőt terhelő csapadékvíz mennyisége Qp = 1.740 l/sec. 
A szennyvízmennyiség meghatározása a tervezési területen 21.900 fő, napi 100 l/fő/nap  vízfogyasztás 
figyelembe vételével történt. A fenti szennyvíz mennyiséget növeli a peremkerületekből érkező 
szennyvíz, valamint a közeljövőben megvalósításra kerülő lakóövezetek szennyvize. Az így keletkező 
szennyvíz mennyisége órai csúcsban Qm = 70,0 l/sec. 



 A mechanikai előtisztítás korszerűsítésénél a mértékadó hidraulikai terhelési adatok a vízjogi 
üzemelési engedélyezési terv szerintiek. E szerint a telepi rács- és homokfogóba folyó maximális 
vízmennyiség zápor esetén 9.000 l/s. 
A mechanikai és a biológiai tisztítóegységre emelt maximális vízmennyiség pedig 700 l/s. 
A főgyűjtőben a telepre vezethető szennyvíz és csapadékvíz keverékének maximuma 14.700 l/s, amiből 
a telep előtt 5.700 l/s közvetlenül a befogadóba, 8.300 l/s pedig a telepi záportározóba kerül 
kibuktatásra. Utóbbiból a túlfolyó víz ugyancsak a befogadóba távozik, míg a visszatartott víz 
szivattyúzással visszakerül a telepre. 
 
Az iszapkezelés korszerűsítésénél a mérési adatok és a várható csatornahálózati fejlesztések 
figyelembevételével 35.000 m3/d szárazidei vízmennyiséggel 10.500 kg/d BOI5 terheléssel, illetve 
az abból számított 175.000 lakos egyenértéknek megfelelő 14.000 kg/d összes szárazanyag 
tartalomban megadott iszapmennyiséggel kell számolni.  
 
b./ Mechanikai előtisztítás ismertetése 
 
A szombathelyi belváros csatornázása egyesített rendszerként, a város más területei és a társult 
települések csatornázása elválasztó rendszerként épült meg. A szennyvizek a szennyvíztisztítóra egy 
nagyméretű, tározó rendszerű főgyűjtőben gravitációsan érkeznek. 
A nagyintenzitású csapadék esetén a 9.000 l/s feletti keverék szennyvizek a mechanikai előtisztítás 
előtt közvetlenül a befogadó Perint patakba folynak. 
 
BERUHÁZÁST MEGELŐZŐ ÁLLAPOT 
 
A szennyvíztisztító telepre csapadékos időben max. 9.000 l/s vízmennyiség érkezik a főgyűjtőn 
keresztül. A mechanikai előtisztítást iker kivitelű kőfogó, gépi tisztítású durvarács, továbbá tolólapos 
kotróval üzemelő homokfogó műtárgyak biztosítják. 
A párhuzamos ágak terhelhetősége max. 4.500 l/s. A kőfogó- és homokfogó zsompokból a kifogott 
anyag eltávolítása és szállítójárműre rakása markolós csarnoki daru segítségével történik. 
A 40 mm pálcaközű durvarácsok által kifogott szemetet szállítócsiga hordja az elszállító konténerbe. 
A homokfogón átfolyt szennyvíz csigaszivattyús átemeléssel kerül a mechanikai és biológiai 
tisztítórendszerre, melynek kapacitása 700 l/s, azaz a homokfogóból 9.000-700=8.300 l/s 
mennyiségű csapadékvíz mechanikai előtisztítás után túlfolyik a telepi záportározóba, majd annak 
megtelte után a befogadóba. A visszatartott szennyvíz a záportározóból szivattyúzással kerül vissza 
abba a csatornába, amely a tisztítandó szennyvizet szállítja. 
Az építmények és berendezések állapota – főként a részben berothadtan érkező szennyvízből kiváló 
kénhidrogén okozta korrózió hatása miatt az összes berendezés (markoló daru, 2x2 m-es 2 db zsilip, 
stb.) cserére szorulnak. 
 
TERVEZETT ÁLLAPOT 
 
A kőfogó épületben új durvarácsok kerülnek beépítésre. A meglévő homokfogók csupán zápor esetén 
túlfolyóként jutnak szerephez. Kiiktatásra kerülnek a tisztítási rendszerből a csigaszivattyúk és íves 
rácsok, melyeknek funkcióját terepszint fölé emelt új – iker kivitelű – finomrács és légbefúvós homok- 
és zsírfogó műtárgy veszi át. 
A rácsszemét és kiemelt homokos zagy víztelenítése és mosása a kőfogó épületbe kerül. A rácsszemét 
présbe kerül a durvarácsokon, továbbá szállítócsiga segítségével az új finomrácsokon kifogott anyag is. 
 
A meglévő homokfogó csak csapadékleválasztásra szolgál. 
Száraz időben a jelenlegi homokzsompok lemélyített nedves aknáiba telepített búvárszivattyúk állandó 
vízszinttartás mellett, mennyiségmérővel vezérelt frekvenciaváltóval biztosítják, hogy maximálisan 
700 l/s vízmennyiség kerüljön az új rács-homokfogó műtárgyra. Csapadékos időben állandó 
vízszinttartás 700 l/s feletti vízmennyiség érkezése esetén megszűnik, az érkező szennyvíz bejut a régi 
homokfogóba és a meglevő homokfogók kotróia a búvárszivattyúk szívóterébe kotorják az üledéket, 
melynek leválasztása az új homokfogóban történik. Jelenleg a régi rossz homokfogó miatt sok a homok 
az iszapban, melynek következtében kopik a centrifuga, stb. 
Az új műtárgy légbefúvásos rendszerű: a felúszott zsiradék szippantókocsival az iszaprothasztókba 
táplálható, növelve a keletkezett biogáz mennyiségét.  
 
A szennyvíz útja: Kőfogó-durvarács és 4 db búvárszivattyús átemelő (700 l/s kapacitással), a kőfogó 
épületben, továbbá az új rács-homokfogó, ahonnan gravitációsan az előülepítők előtti osztóaknába 
folyik a szennyvíz. (A finomrács megvédi a biológiai és az iszapkezelés berendezéseit a jelenleg átúszó 
nagyobb szennyeződésektől.) 



 
Korszerűsített mechanikai előtisztítás berendezései: 
� gépi tisztítású durvarács 
� gépi tisztítású finomrács 
� szállítócsiga rácsszemét továbbítására 
� rácsszemét mosóprés 
� szivattyús homokkiemelő iker homokfogóhoz 
� homokmosó-osztályozó 
� víztelenítő csiga 
� szennyvízátemelő szivattyúk, 
� légfuvó homokfogó légellátásához. 

 
c./ Iszapkezelés 
 
BERUHÁZÁST MEGELŐZŐ ÁLLAPOT 
 
A nyers és fölös iszap keverékét 2 db gravitációs iszapsűrítőben 3,5 % szárazanyag tartalomra sűrítik, 
majd homogenizálás után centrifugákkal víztelenítik. 
 
TERVEZETT ÁLLAPOT 
 
A megoldás törekszik a meglévő műtárgyak, építmények felhasználására (sűrítők, homogenizáló 
medence, iszapkezelő gépház, stb.). 
Az előülepítőkben kiülepedett nyers iszap és a biológiai tisztítás során keletkező térfogatú, pálcás 
kotróval üzemelő gravitációs elősűrítő felhasználásával történik. A sűrített, kb. 3,5 % szárazanyag-
tartalmú iszap a meglévő homogenizáló medencébe kerül gravitációsan. 
A gravitációsan sűrített, homogenizált iszap gépi sűrítésre kerül az iszapkezelő gépház emeleti szintjére 
telepített 2 db gépi sűrítővel. Az 5-6 % szárazanyag tartalmú sűrített iszapot egy-egy csavarszivattyú 
továbbítja közös vezetéken az iszaprothasztóba. A két darab, egyenként 2.500 m3 térfogatú vb. 
iszaprothasztó toronyban a rothasztók keverése mechanikus keverővel, vagy a keletkezett biogáz egy 
részének felhasználásával történik. Az iszap anaerob lebontásához szükséges kb. 33-35 oC 
közeghőmérsékletet külső hőcserélő biztosítja. 
A kirothadt iszap kigázosítására az egyik meglévő 500 m3 térfogatú, pálcás kotróval rendelkező 
gravitációs sűrítő szolgál. A kigázosított, rothasztott iszap gépi víztelenítésére új centrifugák kerülnek 
beépítésre. 
A rothasztáskor keletkező biogáz tárolására 1.000 m3-es gáztartály épül. A biogáz hasznosítására két 
gázmotor szolgál, melyek generátorokat hajtanak és a telep számára elektromos áramot termelnek. 
A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra kerül. A vegetációs időn kívül – tavasszal 
és ősszel – a szántóföldi hasznosítás az engedélyezett területeken a talajtani szakvéleményben 
megadott dózisokkal történik. 
 
d./ Irányítástechnika, felújítás: 
  
A telep meglévő felügyeleti és irányítási rendszere a technológiai berendezések közül csak az újólag 
épült levegőztető medencék és a hozzájuk tartozó légfúvók üzemét felügyeli, egyéb berendezések jelei a 
diszpécser központba nem futnak be. Szükséges a rendszer bővítése annak érdekében, hogy a teljes 
tisztítás-technológia felügyelhető és irányítható legyen. 
 A szennyvíztisztító telepen az üzembe helyezés óta – a lapostető szigetelések kivételével – 
felújítási munkák nem történtek. Az egyes épületek az eltérő korrozív hatások ill. a technológiai 
épületek nem kielégítően működő fűtése miatt különböző mértékben károsodtak. A korszerűsítéssel 
párhuzamosan el kell végezni az épületek felújítását.  
 
 
 
e./ Iszapkomposztálás: 
Az új komposztáló telep Szombathely külterületén, a 0729/2 és 0729/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon 
létesül. A komposztálási technológiák közül a zárt, fóliával fedett, levegőztetett prizmás rendszer 
valósul meg, mely egyszerű és könnyen kivitelezhető, megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.  
A komposztálás munkafázisai: 

- előkezelés: aprítás, keverés, homogenizálás 
- prizmák felrakása, 4 hetes  érlelés 
- utóérlelés, komposzt rostálása 



Az érlelt komposzt elhelyezése a vegetációs időszak figyelembe vételével az eddig engedélyezett 
földterületeken történik. 
 
f./ Nyugati városrész csatornázása: 
A tervezett csatorna befogadója a Perint K-i partján lévő 1-0-0 jelű főgyüjtő, melyhez az új főgyűjtő 
bújtatóval csatlakozik.  
3-0-0/a jelű  főgyűjtő: a Perint alatti bújtató induló aknájától indul és az íves akna után 
becsatlakozik az oldalbukó műtárgyba. A csatorna 1600 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton. 
3-0-0 jelű főgyűjtő: az átemelő telep oldalbukó műtárgyától indul É-i irányba részben zöldterületen, 
részben a Körmendi út K-i forgalmi sávjának felezőjében húzódik egészen a Győrffy utcáig. A csatorna 
1600 mm-es és NÁ 1250 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton. 
3-1-0 jelű gyűjtő: a Körmendi úttól indul, érinti a Győrffy, Táncsics, Avar, Somlai Artúr, Szent László 
és Gagarin utcákat a Jókai utcai keresztezésig. A Jókai utcától az új vezeték a meglévő csatornák 
nyomvonalával párhuzamosan épül a Kenderesi útig. Az NÁ 1000, NÁ 800 mm-es cső anyaga beton, 
az NÁ 500 mm-es cső anyaga KG-PVC. 
3-1-1 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtőtől kiindulva épül a Szalézi téri rendház magasságáig, a 
meglévő csatorna nyomvonalán.  
3-1-4 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Táncsics -Avar u-i sarokaknájától indul É-i irányba, az 
utca tengelyében a Kálvária utcáig.  
3-1-5 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Somlai -Avar u-i sarokaknájától indul Ny-i irányba az 
utca végéig.  
3-1-7 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Szent László - Gagarin utca csomópontjában lévő 
sarokaknától épül K-i irányban a Géfin utcáig.  
3-1-8 jelű mellékgyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Gagarin u-i közbenső aknájától indul D-i irányba a 
Tompa M. utcáig. A csatorna mérete NÁ 100 mm-es, anyaga KG-PVC. 
A régi 3-0-0 jelű főgyűjtő: a Gagarin utcában épül a Szinyei M. Pál – Géfin utcák között.  
A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.  
3-10-0 jelű mellékgyűjtő: a régi 3-0-0 jelű főgyűjtő közbenső aknájától épül D-i irányban a Szinyei 
M. Pál utcában. 
A mellékgyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC. 
Egyesített átemelő: a Szent Gellért úti Perint hídtól D-re a Perint és a Körmendi út között, a 
10804/1 és 10803/5 hrsz-ú területek egy részének igénybevételével kerül kialakításra. Az átemelő 
telepen az oldalbukó műtárgy, az egyesített átemelő, a transzformátor állomás, a diesel - agregát, 3-0-
0/a jelű főgyűjtő szakasz, a bújtató induló aknája és a nyomóvezetékek átemelőből kilépő szakaszai 
helyezkednek el.  
 
g./ II. ütem: Pénzmaradvány felhasználása: 
A pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és 
tisztítási feladatok megoldására fordítható. A Pénzügyi Megállapodás módosítása értelmében az alábbi 
beruházási elemek támogathatók: 
 
A szennyvíztelepen belüli fejlesztések: 
A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása 
a jogszabályváltozás miatti szigorúbb tisztítási határértékeknek való megfelelés céljából: 

• A levegőztető medencék egyenletes terhelésének megoldása 
• A meglévő levegőztető csővezeték átalakítása, cseréje és bővítése, medencénkénti független és 

szabályozott levegőellátó rendszer kiépítésével, a levegőztető elemek cseréjével; a fúvó gépház 
átalakítása és bővítése 

• Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap szállításának szabályozásával és 
mérésének megoldásával 

• Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a telep villamos 
rendszerébe 

• Hídmérleg a tisztítás technológiában szükséges vegyszerek és a telepről elszállított iszap 
mennyiségének mérésére 

• Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet elhagyó tisztított víz 
paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor stb.) folyamatos mérése, a mérési 
eredmények továbbítása a diszpécser központba 

Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, felújítása, a szennyvíziszap 
hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a 
szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer kiépítése, kerítés 
felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő 
rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó 



gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító 
járművek telepi autómosója, a szennyvíz telepi laboratórium bővítése, diszpécserközpont bővítése.  
 
A szennyvíziszap komposztálási technológia kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztések: 

• A szennyvíztisztító és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának 
csökkentése a technológia részeként 

• A komposztáláshoz szükséges apríték tárolásához fedett tárolótér építése 
 
A szennyvízcsatornával való ellátottság növeléséhez és a csatornahálózat 
üzembiztonságának növeléséhez szükséges fejlesztések 

• Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése 
• Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó szakaszainak 

kiépítése: Szombathely, Tinódi S. u. 21 db ingatlan szennyvizei vezethetők el kb. 145 fm 
csatornával a Körmendi úti befogadóig, Szombathely, Liliom u. 19 db ingatlan ellátásához kb. 
280 fm csatorna építendő. Befogadó az Ipari parki nyomott vezeték vagy a lengyári átemelő, 
Kőszeg, Hermina u. az utcában keletkezett szennyvizek elvezetését kb. 300 fm csatorna 
építésével lehet megoldani, amely 14 db ingatlan szennyvizét vezeti el 

 
A tervezett eszközbeszerzések: 

• Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése: Ideiglenes mobil 
átemelő berendezés, kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására, 
szippantó gépkocsik, kombi csatorna karbantartó gép, csatornamosó gép 

• Laboratóriumi eszközök beszerzése: mérőeszközök, bútorok, vegyifülkék és ventillátorok 
A tervezett szolgáltatás: 

• Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó 
szerződésekre  

 
h./ III. ütem: Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása: 

A tervezett eszközbeszerzések: a komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez 2 darab gép 
beszerzésére az alábbiak szerint: 

• A keverék szárítására beszerzendő keverőgép 
• A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép 



 
IV. A beruházás ütemezése: 
 

I. ütem (A pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire) 
1. Előzetes összesített tájékoztatók, ajánlati felhívások és ajánlati 

dokumentáció készítése 
2004, 2005 I, II negyedév 

2. Előzetes összesített tájékoztatók megjelentetése 2005. I. negyedév 
3. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 2005. II-III negyedév, 2006. I-II 

negyedév 
4. Beruházás megvalósítása 2005. III-2008. IV. negyedév 
5. Létesítmények üzembe helyezése 2007. II, 2008 IV. negyedév, 2009. 

I. negyedév  
6. Jótállási időszak  2007. II. negyedévtől- 2012. IV. 

negyedév 
II. ütem (Pénzmaradvány felhasználására) 

1. Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése 2008., 2009. I. negyedév 
2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása 2008. III. negyedév – 2009. III. 

negyedév 
3. Beruházás megvalósítása 2009. III. negyedév – 2010. IV. 

negyedév 
4. Létesítmények üzembe helyezése 2010. IV. negyedév 
5. Jótállási időszak  2010. IV. negyedév – 2014. IV. 

negyedév 
6. Beruházás végső elszámolása 2010. IV. negyedév 

III. ütem (Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására) 
 Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése 2010. III. negyedév 
 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 2010 III. negyedév – 2010. IV. 

negyedév 
 Beszerzés megvalósítása 2010. IV. negyedév 
 Gépek üzembe helyezése 2010. IV. negyedév 
 Jótállási időszak  2010. IV. negyedév – 2012. IV. 

negyedév 
 Beruházás végső elszámolása 2010. IV. negyedév 
 



1.sz. melléklet 
KIMUTATÁS 

 
a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú 

Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt 
megvalósításában együttműködő önkormányzatokról 

 
 Saját erő 

 

megoszlá
sa 

összege 

%-ban €-ban 
   

A./ Csatornázás   
Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem) 100,00 299 165,08 
Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem) 100,00 29 682,80 
Kőszeg város csatornázása (II. ütem) 100,00 6 360,60 
Összesen 100,00 335 208,48 
B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I-III. ütem együtt) 
Balogunyom 0,56 9 405,08 
Bozsok 0,26 4 366,64 
Bozzai 0,21 3 526,90 
Bucsu 0,30 5 038,43 
Cák 0,17 2 855,11 
Dozmat 0,08 1 343,58 
Gencsapáti 1,73 29 054,97 
Gyöngyösfalu 0,55 9 237,13 
Kenéz 0,13 2 183,32 
Kisunyom 0,17 2 855,11 
Kőszeg 8,97 150 649,16 
Kőszegdoroszló 0,14 2 351,27 
Kőszegpaty 0,09 1 511,53 
Kőszegszerdahely 0,27 4 534,59 
Lukácsháza 0,94 15 787,09 
Megyehíd 0,15 2 519,22 
Nárai 0,57 9 573,02 
Nemesbőd 0,34 5 710,22 
Nemescsó 0,11 1 847,43 
Pecöl 0,40 6 717,91 
Perenye 0,34 5 710,22 
Pusztacsó 0,08 1 343,58 
Salköveskút 0,20 3 358,96 
Sé 0,75 12 596,08 
Sorokpolány 0,58 9 740,97 
Söpte 0,35 5 878,17 
Szombathely 75,52 1 268 341,63 
Tanakajd 0,35 5 878,17 
Táplánszentkereszt 1,20 20 153,73 
Torony 0,87 14 611,46 
Vasasszonyfa 0,18 3 023,06 
Vassurány 0,36 6 046,12 
Vasszécseny 0,87 14 611,46 
Velem 0,31 5 206,38 
Vép 1,90 31 910,08 
Összesen 100,00 1 679 477,79 
A+B összesen   2 014 686,27 



A kimutatás tartalmazza a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználásához (III. ütem) megkötött 
szerződések teljesítéséhez szükséges 32.686,27 euro nem támogatott költség felosztását is. 



 
2. sz. melléklet 

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK 
 

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú 
Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” 

 tárgyú projekt beruházási progrmjához 
 
I. ütem  
 
Megnevezés     Mértékegység Mennyiség 

 
Új létesítmények 
Ny-i városrész főgyűjtő csatorna   m  1.145 
Ny-i városrész mellékgyűjtők    m  6.503 
Oldalbukó      db         1 
Egyesített átemelő     db         1 
Rács- és homokfogó     m3           2x230 
Biofilteres szagtalanító     m3/h  4.500 
Rothasztók      m3        2x2.500 
Gáztartály      m3  1.000 
Biogáz elfáklyázó     m3/h     250 
Gázmotorok      kW           2x250 
Iszapkomposztáló és átmeneti tároló   m2          20.460 

 
A meglévő létesítmények és berendezések 
felújítása, cseréje 
Rácsgépház és kőfogó épület    db         1 
Központi gépház     db        1 
Recirkulációs gépház     db        1 
Kiszolgáló épület     db        1 
Iszapkezelő gépház     db        1 
Műhely-szociális épület     db        1 
  
II. ütem (pénzmaradvány felhasználása) 
 
Biológiai tisztítás intenzifikálása   %    100 
Szennyvíz- és záporcsatorna    m    725 
Szennyvíziszap-rothasztás intenzifikálása  darab        1 
Struktúraanyag tárolására szolgáló terület  m2  1250 
Csatorna karbantartó gépek    darab         6 
Bekötő út      m     639 
 
III. ütem (pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása) 
 
Komposztforgató gép     darab           1 
Homlokrakodógép     darab           1 

 
 
  



 
 

c.) KONZORCIUMI SZERZŐDÉS 
(egységes szerkezetbe foglalt) 

 
amely létrejött a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt Önkormányzatok, mint tagok (a 
továbbiakban: Tagok) között. A Tagok a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési 
és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú 2003/HU/16/P/PE/021 számú 
ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a szombathely-kőszegi szennyvíztisztító rendszer 
mechanikai előtisztítás és iszapkezelés fejlesztésének megvalósítása céljából – a korábban 
kinyilvánított szándékuk alapján – ezen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi szerződést fogadják 
el. 
 

I. 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős 

előtámogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó, illetve csatlakozó országokat 
– köztük Magyarországot – illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, amelyek 
nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez. 

 
2. Az Európai Unió 2000-2006. közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a 

környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert az ISPA (Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accession: A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében 
nyújtandó támogatás”) foglalja össze. 

 
3. Tagok saját közigazgatási területükön belül, a településeiken keletkező szennyvíz tisztításának 

fejlesztésére kötnek szerződést, amely terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett 
települések önkormányzatai.  

 
4. Mindezen feladatokat olyan magas műszaki- technikai színvonalon és a környezetet védő 

rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. Század infrastrukturális rendszerében is 
biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára. 

 
5. A Tagok rögzítik, hogy a Szombathely-kőszegi szennyvízcsatorna rendszeren keletkező 

szennyvíz tisztítása a 100 % - os önkormányzati (200 Vas megyei települési önkormányzat és a 
Vas Megyei Önkormányzat ) tulajdonban lévő  VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 
(továbbiakban: VASIVÍZ ZRt.) tulajdonát képező és általa üzemeltetett, a szombathelyi 
ingatlan-nyilvántartásban 10.811/31, valamint 0729/16 (a 0729/2 hrsz. módosítása) és 0729/3 
hrsz-ú ingatlanokon, valamint a konzorcium tagjainak tulajdonát képező ingatlanokon 
történik. 

 

6. A Tagok kinyilvánítják, hogy kölcsönös érdekük fűződik a szombathelyi szennyvíztisztító telep 
mechanikai előtisztítási és iszapkezelési fokozatának fejlesztéséhez, ezért a megvalósítás 
érdekében együttműködésüket határozzák el. 

 
7. Tagok tudomásul veszik, hogy a fenti célok elérése érdekében Szombathely Megyei Jogú Város 

Önkormányzata az Európai Unióhoz ISPA támogatási pályázatot nyújtott be, amelyhez az 
Európai Bizottság 2003/HU/16/P/PE/021 számon támogatást ítélt meg a 2003. 11. 28-i 
PH2003/3224 határozatával. A projektben keletkezett pénzmaradvány okán a projektre 
vonatkozó határozatát az Európai Bizottság 2008. 12. 15- C(2008)8653 számú határozatával 
módosította.  

 
A fejlesztés tárgya: 
I. ütem: Szombathely, nyugati városrész szennyvízelvezetésének fejlesztése. 
  Szombathelyi Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése 
  Komposztáló telep kialakítása 
II. Ütem: Pénzmaradvány felhasználása 

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs 
rendszerének intenzifikálása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az 
iszapvonalba, laboratórium bővítése, diszpécser központ bővítése  
Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, a 
szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti 



rendszer, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer 
villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a 
záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó 
gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, 
a karbantartó és szállító járművek részére telepi autómosó létesítése  
Szombathely és Kőszeg településeken csatornázás 
A szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal 
hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út 
építése 
Komposztáló telepi struktúra-anyag tárolók építése 
Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése 
Laboratóriumi berendezések beszerzése 

 
 III. ütem: Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása 

A szombathelyi komposztáló telepre komposztforgató gép és homlokrakodó 
beszerzése 
 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a nyugati városrész 
szennyvízelvezetésének fejlesztési költségére eső önrész, illetve a pénzmaradvány terhére 
megvalósuló Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, Szombathely, Tinódi S. u., Liliom 
u. szennyvízelvezetésnek fejlesztése kizárólagosan Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát terheli. 
 
Kőszeg Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Kőszeg, Hermina u. szennyvízelvezetésnek 
fejlesztési költségére eső önrész kizárólagosan Kőszeg Város Önkormányzatát terheli. 

 
8.  A Tagok tudomásul veszik továbbá, hogy az ISPA támogatás feltétele a saját erő (önrész) 

biztosítása. 
 

II. 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 
 

9. Jelen szerződés aláírásával a Tagok az alábbi pontokban felsorolt kötelezettségvállalások 
területein működnek együtt. Ezen belül felelősségük fennáll a projekt keretében megvalósuló 
rendszer működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez kapcsolódó biztosítékok 
szolgáltatására, fenntartására is. 

 
10. Szerződő felek megállapodnak, hogy a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges 

pénzügyi alapok biztosítása elsődlegesen az Európai Unió ISPA támogatási programja 
keretében történő pályázati részvétel formájában történik. 

 
11. A Tagok vállalják, hogy biztosítják a saját tagi önkormányzatra jutó jelen szerződés 12. 

pontjában meghatározott arányú önrészt.  
 

12. A jelen szerződéssel érintett Önkormányzatok elhatározzák, hogy az érdekeltségi arányok 
meghatározásánál az egyes települések 2000-2003. évi átlag vízfelhasználását veszik 
figyelembe. Ennek alapján az érdekeltségi arányok az alábbiak szerint kerültek 
meghatározásra: 

 
Balogunyom  0,56 % 
Bozzai   0,21 % 
Bozsok   0,26 % 
Bucsú   0,30 % 
Cák   0,17 % 
Dozmat   0,08 % 
Gencsapáti  1,73 % 
Gyöngyösfalu  0,55 % 
Kenéz   0,13 % 
Kisunyom  0,17 % 
Kőszegdoroszló  0,14 % 
Kőszegpaty  0,09 % 
Kőszegszerdahely 0,27 % 



Lukácsháza  0,94 % 
Megyehíd  0,15 % 
Nárai   0,57 % 
Nemesbőd  0,34% 
Nemescsó  0,11 % 
Kőszeg   8,97 % 
Pecöl   0,40 % 
Perenye   0,34 % 
Pusztacsó  0,08 % 
Salköveskút   0,20 % 
Sé   0,75 % 
Sorokpolány  0,58 % 
Söpte   0,35 % 
Tanakajd  0,35 % 
Táplánszentkereszt 1,20 % 
Torony   0,87% 
Vasasszonyfa  0,18 % 
Vassurány  0,36 % 
Vasszécseny  0,87 % 
Velem   0,31 % 
Vép   1,90 % 
Szombathely          75,52 % 

 
13. Tagok kijelentik, hogy a beruházás megkezdését követően mindent megtesznek annak 

fenntartása és befejezése érdekében. A projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttműködnek egymással, az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt 
lefektetett elveket betartják, a későbbiekben nem akadályozzák a rendszer működését. 

 
14. Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben nem működnek közre, vagy akadályozzák a 

konzorciumi szerződést aláíró Tagok munkáját, egyedi esetekben az a teljesítő Tagok számára 
tetemes hátránnyal járhat, melyért felelősséggel tartoznak és az általános elveknek 
megfelelően jótállni kötelesek. 

 
15. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt egységes elvek szerinti üzemeltetésére, 

továbbá arra, hogy a megvalósítás során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el. 
 

16. Tagok az ISPA végrehajtó szervezet (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának jogutódja) felé az 
Európai Uniós előcsatlakozás eszközök támogatásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és 
ellenőrzési rendjéről szóló 80/2003.(VI.7.) Korm. rendelet alapján a szervezettel megkötött 
támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint felelősek (garanciák, biztosítékok, 
egyéb kötelezettségek).  

 
III. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS 
 

17. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az 
abban megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár 
módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához. 

 
18. Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges mérési, mennyiségi, 

feldolgozási adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási 
szerződéseik rendelkezésre bocsátására. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott 
információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat 
üzleti titokként kötelesek kezelni. 

 
IV. 

TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK 
 

19. Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények Szombathely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint végső kedvezményezett tulajdonába kerülnek. 

 



20. A Tagok kijelentik, hogy az általuk korábban aláírt szándéknyilatkozatban foglaltakat magukra 
nézve továbbra is kötelezőnek ismerik el, ennek megfelelően vállalják, hogy a szombathely-
kőszegi szennyvízelvezető rendszeren belül 2030. évig az ISPA-pályázatban foglaltakkal 
összhangban fogják meghatározni a szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás díját. 

 
V. 

A PROJEKT BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE 
 

21. Tagok tudomásul veszik, hogy az ISPA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész 
biztosítása. A Tagok a projekt tervezett beruházási költségét és finanszírozási megoszlását 
előreláthatóan az alábbiak szerint fogadják el: 

 
A finanszírozási megoszlás alapja: 

a. ISPA     min 60% 
b. Állami támogatás   min 30% 
c. Saját forrás    max 10 % 

 
22. A projekt összes költségét és az ISPA pályázati dokumentációban szereplő jelenlegi tervezett 

finanszírozási megoszlást a szerződés 3.sz. melléklete tartalmazza. 
 

23. Jelen szerződés aláírásával Tagok tudomásul veszik az árfolyamváltozásból eredő esetleges 
különbségeket is. 

 
VI. 

ÜZEMELTETÉS 
 

24. Az együttműködő önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a célul kitűzött és a jelen 
szerződésben részletesen meghatározott projekttel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat 
továbbra is a 100 %-os önkormányzati (200 Vas megyei települési önkormányzat és a Vas 
Megyei Önkormányzat ) tulajdonban lévő VASIVÍZ ZRt. látja el. 

 
VII. 

SZERVEZETI ÉS KÉPVISELETI RENDSZER 
KAPCSOLATTARTÓ-GESZTOR 

 
25. Tagok jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket (pl. szerződések, megállapodások 

jóváhagyása stb.) törvényes képviselőik útján gyakorolják. A törvényes képviselő jogkörét saját 
hatáskörében esetileg vagy tartós akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati 
törvényben meghatározottak szerint. 

 
26. A konzorciumi szerződést aláíró Tagokat általános képviseleti jogkörrel felruházva a 

Kapcsolattartó-Gesztor Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljáró 
mindenkori polgármester képviseli. Ezen képviseleti jogkörét saját hatáskörében esetileg vagy 
tartós akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati törvényben meghatározottak 
szerint. 

 
27. Tagok elhatározzák, hogy az ISPA támogatási kérelmezési eljárás, valamint a későbbiekben a 

projekt végrehajtásáért felelős szervezetként (az ISPA előírás szerinti „Kapcsolattartó”) 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ISPA támogatás végső 
kedvezményezettjét bízzák meg. (a továbbiakban: Kapcsolattartó-Gesztor). 

 
28. Tagok felhatalmazzák a Kapcsolattartó-Gesztort, hogy a szerződést aláíró valamennyi Tag 

nevében jogszerűen eljárjon, képviseletüket ellássa, az adóalanyisághoz fűződő jogokat és 
kötelezettségeket felhatalmazásuk körében gyakorolja, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen 
át vagy adjon ki. 

 
29. A Kapcsolattartó-Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, 

illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, valamint a Tagok által megjelölt 
– kérdésben a Tagokkal előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről utólag beszámolni 
köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Tagok kötelezetté válnak, a 
Kapcsolattartó-Gesztor csak a felek közötti előzetes egyeztetés alapján teheti meg. 

 



30. A Kapcsolattartó-Gesztor feladat és hatásköre: az együttműködés keretein belül minden 
feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását szolgálja. Így különösen: 

• képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét; 
• ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését; 
• nyilvántartja a projekt adminisztratív és pénzügyi adatait; 
• irányítja a projekt megvalósítását; 
• a projekt teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidőket rendel; 
• elkészítteti a projekt végrehajtásához szükséges pályáztatási dokumentumokat; 
• elkészíti és előterjeszti a projekt éves beszámolóját; 
• meghatározott időközönként beszámolót készít a Tagok számára a projekt megvalósulásáról; 
• észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a térségi képviselők, a 

hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő szervek, személyek felé; 
• kötelezően tájékoztatást nyújt a projekt ellenőrző szervezet részére. 

 
31. A projekt működéséhez szükséges technikai személyzetet, valamint a működési feltételeket a 

Kapcsolattartó-Gesztor biztosítja.  
 

32. A projekt lebonyolítása érdekében a Kapcsolattartó-Gesztor az önkormányzati banki 
számlaszámtól elkülönítve önálló számlát nyit, melyet kizárólag csak erre a célra vehet 
igénybe. A kapcsolattartó-gesztori szervezet (PIU) az önkormányzat hivatali szervezetén belül 
elkülönül. 

 
33. A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a projekt keretében megvalósuló létesítmények, 

eszközök használatba vételét követő pénzügyi elszámolás lezárásáig terjed. 
 

VIII. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY 

34. A Tagok ezen konzorciumi szerződés aláírásával, a lefektetett elvek elfogadásával 
kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításában együttműködnek. 

 

35. Ezen felelősségvállalás keretében a Tagok lemondanak arról, hogy a pályáztatást és a projekt 
kivitelezését akadályozzák, így településeiken nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve 
nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes jelen szerződés céljaival, tartalmával. 
Egyben elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat. 

 

36. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájárulásuk összegét a Kapcsolattartó-Gesztor 
felhívására 20 banki napon belül a felhívásban megjelölt számlára átutalják. Tagok tudomásul 
veszik, hogy a kapcsolattartó-gesztor önkormányzat a költségek előlegezését nem vállalja. 

 

37. A pénzbeli hozzájárulás (önrész) késedelmes teljesítése esetén az érintett Önkormányzat a 
késedelem idejére a Ptk-ban szabályozott mindenkor érvényes késedelmi kamat kétszeres 
szorzatával azonos mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a felhatalmazott Önkormányzat 
számlájára. 

 

38. A projekt megvalósításához szükséges pályázatok, tervek, hatósági eljáráshoz szükséges 
tanulmányok, stb. jelentkező indokolt költségeiről, a költségek – szavazati arányoknak 
megfelelő – megosztásáról, megfizetésének módjáról és határidejéről a Kapcsolattartó-Gesztor 
rendelkezik azzal, hogy évente köteles elszámolást készíteni a Tagok számára. (Tagi felmondás, 
Tag kizárása esetén a fenti költségek újraosztása szintén az ő kötelezettsége.) 

 

39. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében vállalt 
együttműködés körében haladéktalanul kölcsönösen tájékoztatják egymást az ügyben 
esetlegesen felmerülő bármely akadályokról. E tájékoztatás elmaradásából származó 
többletköltségek megtérítésére a mulasztó Önkormányzat köteles.  

 

IX. 

TAGI FELMONDÁS ÉS KIZÁRÁS 



40. Minden Tag a szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy esetleges felmondása esetén a 
tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából 
közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelő teljes kár, illetve kártalanítás 
összege. 

 

41. A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni az ISPA, 
illetve az állami támogatások útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a végső 
kedvezményezett Tag részére juttatták. A felmondó tag köteles viszont elszámolni minden 
olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett. 

 

42. A szerződést felmondó Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik 
a felmondásával a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és 
közvetlen károkért. 

 

43. Ezen felelősséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden felmondással összefüggő 
kárra vonatkoztatják. (Ideértendő többek között a beruházás átalakítása, módosított tervek-, 
szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódása, stb.). 

 

X. 

A KONZORCIUMI SZERZŐDÉS HATÁLYA 

44. Jelen konzorciumi szerződés a Tagok jóváhagyó határozatainak meghozatalát követően lép 
hatályba. A szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó pályázatokban meghatározott célok, 
beruházások teljesülésével a résztvevő Tagok megállapodásukat teljesítettnek nyilvánítják. 

 

XI. 

A KONZORCIUMI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

45. A konzorciumi szerződés megszűnik a Tagjainak erre irányuló szándékával. Megszűnik 
továbbá abban az esetben is, ha célja lehetetlenné válik (ISPA támogatás elmaradása). 

 

XII. 

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

46. A lakossági tájékoztatás keretében a Tagok egyrészt a térség polgármestereinek és jegyzőinek 
egyeztető fórumán kívánnak a projektnek nyilvánosságot biztosítani, másrészt a 
Kapcsolattartó-Gesztor és munkaszervezete tájékoztatja a sajtót, továbbá gondoskodik egyéb 
úton az érintett lakosság információval történő ellátásáról. 

 

XIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

47. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, 
a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – 
része teljes hatályában fennmarad. 

 

48. A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy ISPA támogatás csak a támogatási kérelem 
benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak arról, hogy 
a projekt beruházás munkálatai a pályázat benyújtásakor még nem kezdődtek meg. 

 

49. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között – szükség 
szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérlik 
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Szombathelyi Városi, illetve értékhatár okán a 
Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 

 



50. Ezen konzorciumi együttműködési szerződés megkötésénél Tagok a vonatkozó ISPA és 
Kohéziós Alap előírások mellett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
előírásait veszik figyelembe. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv., valamint a Ptk. szabályai irányadók. 

Tagok a jelen konzorciumi szerződést aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették. 

 

Szombathely, 2011. év. ………………. hó ……… napja 

 
……………………………. 

Gesztor Önkormányzat 

Szombathely MJV Önkormányzata nevében 

 
 

…………………………..  .………………………….. 
Balogunyom község Önkormányzata Bozzai község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Bozsok község Önkormányzata Bucsu község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Cák község Önkormányzata Dozmat község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Gencsapáti község Önkormányzata Gyöngyösfalu község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Kenéz község Önkormányzata Kisunyom község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Kőszeg város Önkormányzata Kőszegdoroszló község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Kőszegpaty község Önkormányzata Kőszegszerdahely község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Lukácsháza község Önkormányzata Megyehíd község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Nárai község Önkormányzata Nemesbőd község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Nemescsó község Önkormányzata Pecöl község Önkormányzata 
 nevében nevében 
 

…………………………..  .………………………….. 
Perenye község Önkormányzata Pusztacsó község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Salköveskút község Önkormányzata Sé község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Sorokpolány község Önkormányzata Söpte község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Tanakajd község Önkormányzata Táplánszentkereszt község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 



Torony község Önkormányzata Vasasszonyfa község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Vassurány község Önkormányzata Vasszécseny község Önkormányzata 
 nevében nevében 

…………………………..  .………………………….. 
Velem község Önkormányzata Vép város Önkormányzata 
 nevében nevébe 
 
Záradék: 
 
A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt., mint a szombathelyi ingatlan-
nyilvántartásban szereplő 10.811/32, valamint 0729/16 (a 0729/2 hrsz. módosítása) és 
0729/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa a jelen konzorciumi szerződésben foglaltakat 
elfogadja és hozzájárul, hogy a szerződés tárgyát képező fejlesztés (felépítmények, 
alépítmények és berendezések) a tulajdonában lévő ingatlanokon megvalósuljon.  
 
 
Szombathely, 2011. év  ………… hó … nap 
 
 

       ……………………………….. 



         1.sz. melléklet 
 

KIMUTATÁS 
 

az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési 
és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő 

önkormányzatokról 
 

1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 
 

2) Balogunyom község Önkormányzata Cím: 9771 Balogunyom, Rákóczi F. u. 3. 
 
3) Bozzai község Önkormányzata Cím: 9752 Bozzai, Fő u. 30 
 
4) Bozsok község Önkormányzata Cím: 9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 142. 

 
5) Bucsu község Önkormányzata Cím: 9792 Bucsu, Rohonci u. 4. 
 
6) Cák község Önkormányzata Cím: 9725 Cák, Petőfi S. u. 31. 
 
7) Dozmat község Önkormányzata Cím: 9791 Dozmat, Fiumei u. 23. 
 
8) Gencsapáti község Önkormányzata képviseletében: Kovács Vince polgármester 

Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi . u. 229. 

9) Gyöngyösfalu község Önkormányzata Cím: 9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18. 
 

10) Kenéz község Önkormányzata Cím: 9752 Kenéz, Kossuth L. u. 39. 
 

11) Kisunyom község Önkormányzata Cím: 9772 Kisunyom, Fő u. 10. 
 

12) Kőszeg város Önkormányzata képviseletében Cím: 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8. 
 

13) Kőszegdoroszló község Önkormányzata Cím: 9725 Kőszegdoroszló, Fő. u. 34. 
 

14) Kőszegpaty község Önkormányzata Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2. 
 

15) Kőszegszerdahely község Cím: 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5. 
 

16) Lukácsháza község Önkormányzata Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2. 
 

17) Megyehíd község Önkormányzata Cím: 9754 Megyehíd, Dózsa Gy. u. 2. 
 

18) Nárai község Önkormányzata Cím: 9797 Nárai, Petőfi S. u. 41. 
 

19) Nemesbőd község Önkormányzata Cím: 9749 Nemesbőd Kossuth L. u. 15. 
 

20) Nemescsó község Önkormányzata Cím: 9739 Nemescsó, Péterffy S. u. 31. 
 

21) Pecöl község Önkormányzata Cím: 9754 Pecöl, Széchenyi u. 12. 
22) Perenye község Önkormányzata Cím: 9722 Perenye, Béke u. 39. 

 
23) Pusztacsó község Önkormányzata Posta cím: 9739 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2. 

 
24) Salköveskút község Önkormányzata Cím: 9742 Salköveskút, Március 15 tér 2. 

 
25) Sé község Önkormányzata Cím: 9791 Sé, Szabadság u. 29. 

 
26) Sorokpolány község Önkormányzata Cím: 9773 Sorokpolány, Fő u. 104. 

 
27) Söpte község Önkormányzata Cím: 9743 Söpte, Petőfi S. u. 61. 

 
28) Tanakajd község Önkormányzata Cím: 9762 Tanakajd, Templom u. 4. 

 



29) Táplánszentkereszt község Önkormányzata Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1. 
 

30) Torony község Önkormányzata Cím: 9791 Torony, Rohonci u. 6. 
 

31) Vasasszonyfa község Cím: 9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1. 
 

32) Vassurány község Önkormányzata Cím: 9741 Vassurány, Táncsics köz 7. 
 

33) Vasszécseny község Önkormányzata Cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11. 
 

34) Velem község Önkormányzata Cím: 9726 Velem, Rákóczi F. u. 73. 
 

35) Vép város Önkormányzata Cím: 9751 Vép, Rákóczi F. u. 8. 
 



   2. sz. melléklet 

KIMUTATÁS 
Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város 

szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt  
megvalósításában együttműködő önkormányzatok saját erő megoszlásáról a támogatható költségekhez 

 

Saját erő  
megoszlása 

%-ban 

Beruházás 
bekerülési 

értéke  
€-ban 

Beruházás  
saját forrása 

€-ban 

A./ Csatornázás    

Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem) 100,00 2 991 650,80 299 165,08 

Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem) 100,00 296 828,00 29 682,80 

Kőszeg város csatornázása (II. ütem) 100,00 63 606,00 6 360,60 

Összesen 100,00 3 352 084,80 335 208,48 
B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I., II., III. ütem együtt)  

Balogunyom 0,56 92 220,33 9 222,03 

Bozsok 0,26 42 816,58 4 281,66 

Bozzai 0,21 34 582,62 3 458,26 

Bucsu 0,30 49 403,75 4 940,37 

Cák 0,17 27 995,46 2 799,55 

Dozmat 0,08 13 174,33 1 317,43 

Gencsapáti 1,73 284 894,93 28 489,49 

Gyöngyösfalu 0,55 90 573,53 9 057,35 

Kenéz 0,13 21 408,29 2 140,83 

Kisunyom 0,17 27 995,46 2 799,55 

Kőszeg 8,97 1 477 171,99 147 717,20 

Kőszegdoroszló 0,14 23 055,08 2 305,51 

Kőszegpaty 0,09 14 821,12 1 482,11 

Kőszegszerdahely 0,27 44 463,37 4 446,34 

Lukácsháza 0,94 154 798,40 15 479,84 

Megyehíd 0,15 24 701,87 2 470,19 

Nárai 0,57 93 867,12 9 386,71 

Nemesbőd 0,34 55 990,91 5 599,09 

Nemescsó 0,11 18 114,71 1 811,47 



Pecöl 0,40 65 871,66 6 587,17 

Perenye 0,34 55 990,91 5 599,09 

Pusztacsó 0,08 13 174,33 1 317,43 

Salköveskút 0,20 32 935,83 3 293,58 

Sé 0,75 123 509,36 12 350,94 

Sorokpolány 0,58 95 513,91 9 551,39 

Söpte 0,35 57 637,70 5 763,77 

Szombathely 75,52 12 436 569,56 1 243 656,96 

Tanakajd 0,35 57 637,70 5 763,77 

Táplánszentkereszt 1,20 197 614,98 19 761,50 

Torony 0,87 143 270,86 14 327,09 

Vasasszonyfa 0,18 29 642,25 2 964,22 

Vassurány 0,36 59 284,49 5 928,45 

Vasszécseny 0,87 143 270,86 14 327,09 

Velem 0,31 51 050,54 5 105,05 

Vép 1,90 312 890,39 31 289,04 

Összesen 100,00 16 467 915,20 1 646 791,52 

        

A+B összesen   19 820 000,00 1 982 000,00 
 
 



 
 

 3.sz. melléklet 
KIMUTATÁS 

 
az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és 

tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt költségeinek forrás megoszlásáról 
 
 

4. A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági 
határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint: 

 
 
 

Megnevezés Támogatható költség (Eur) 

A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap 
komposztálását) 

10 632 190 

A csatornarendszer bővítése 2 994 000 

További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – 
Szennyvíztisztító telep 

3 013 430 

További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap 
komposztáló technológia 

570 000 

További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat 400 000 

Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek beszerzése 975 000 

Technikai segítségnyújtás 73 700 

Műszaki felülvizsgálat 479 000 

Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás 77 880 

Tartalékkeret 604 800 

Összesen 19 820 000 

 



 

 
5. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai 

Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint: 
 

Év Elszámolható költségek (Eur) 
Kohéziós Alap 
(60%) 

Magyar 
Köztársaság 
(30%) 

Önerő (10%) Összesen 

2006 1.795.355 897.677 299.226 2.992.258 
2007 4.486.047 2.243.024 747.674 7.476.745 
2008 2.152.660 1.076.330 358.777 3.587.767 
2009 1.518.175 759.088 253.029 2.530.292 
2010 1.939.763 969.881 323.294 3.232.938 
Összesen 11.892.000 5.946.000 1.982.000 19.820.000 
 
 
A projekt C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása, valamint a 
hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a 
Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból 
támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített 
számláról történik. A számlázás és kifizetés euróban történik.  
A tervezés a következő árfolyamon történt: 

• I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/euró 
• II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/euró 
• III. ütem: 2010. júniusban a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására 270 Huf/euró 

 
Év Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf) 

Kohéziós Alap 
(60%) 

Magyar 
Köztársaság 
(30%) 

Önerő (10%) Összesen 

2006 439.413.136 219.706.446 73.235.564 732.355.146 
2007 1.097.960.003 548.980.124 182.993.212 829.933.339 
2008 526.863.535 263.431.768 87.810.671 878.105.973 
2009 379.543.750 189.772.00 63.257.250 632.573.000 
2010 484.940.750 242.470.250 80.823.500 808.234.500 
Összesen 2.928.721.175 1.464.360.587 488.120.196 4.881.201.958 
 
A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-
én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3) biztosítja. 



 

 
6. A beruházás nem támogatható költségei: 

 
Év Költség (ezer Huf-ban) 
2003 6.586 
2004  57.141 
2005  9.799 
2006 8.294 
2007 7.700 
2008  17.936 
2009  9.347 
2010  19.168 
Összesen 135.969 
 
 
Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a 
Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk 
elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb 
a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs 
költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét. A 
pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása során nem volt támogatható a homlokrakodó gépbeszerzésből 
nettó 32.686,27 euró költség, amellyel a beszerzés túllépte az összes támogatható költségkeretet.  
 
A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. 
május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m3), valamint a 
közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja. 

 
 


