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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. február 14-i ülésére 
 
Tárgy: Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása 
Ikt.sz: LMKOH/418/8/2019. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bácsvíz Zrt. a víziközmű rendszer energiahatékonyságát szeretné fejleszteni az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium által biztosított egyedi támogatásból.  
Lajosmizse vízellátásának vonatkozásában ez 2 db búvárszivattyú cseréjét jelentené. A 
beruházás tervezett nettó költsége 5 millió forint lenne, melyből a saját forrás 2,5 millió forint, 
amit az üzemeltető Bácsvíz Zrt. finanszírozna meg. Az önkormányzat részéről elvi támogatás 
és a konzorciumi szerződés aláírása szükséges.  
A pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatokat a Bácsvíz Zrt. elvégzi.  
 
Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

1. sz. melléklet: A Bácsvíz Zrt. tájékoztató levele. 
2. sz. melléklet: A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tervezete.  

 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 
…/2019. (…...) ÖH. 
Víziközmű rendszer energiahatékonyságának támogatása 
 

Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Bácsvíz Zrt. által 
kezdeményezett víziközmű rendszer energiahatékonyságának fejlesztését.   

2)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Basky András 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás, valamint a fejlesztés megvalósításához kapcsolódó valamennyi 
nyilatkozat és szerződés vagy megállapodás aláírására. 
 

 Határidő: 2019. február 14. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2019. február 11.                                                                                    
                                                                                                       
                                                                                                    Basky András sk. 
                            polgármester 
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Az előterjesztés 1. sz. melléklete 
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Az előterjesztés 2. sz. melléklete  
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 
célból, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére, a VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE 
elnevezésű egyedi támogatási felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt projektet közös együttműködéssel 
megvalósítsák az erre vonatkozó külön megállapodás rendelkezései szerint. 

2. A konzorcium tagjai az alább felsorolt jogi személyek, akik a támogatási kérelemben 
meghatározott projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításában a támogatási kérelemben 
foglaltaknak megfelelően, a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

A konzorcium tagja, és egyben a konzorcium vezetője (továbbiakban: Konzorciumvezető): 

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Címe: 6000 Kecskemét, Izsáki u. 13. Pf: 133 
Rövidített cégnév: BÁCSVÍZ Zrt. 
Tel.: (+36) 76 511-511 
Adószám: 10734702-2-03 
Önállóan jogosult képviselő: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
Azonosító szám 
 (törzsszám/cégjegyzékszám): 03-10-100039 

Konzorciumtag (továbbiakban: Konzorciumtag): 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Címe: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
Tel.: (+36) 76 356-211 
Adószám: 15724612-2-03 
Önállóan jogosult képviselő: Basky András polgármester 
Azonosító szám 
 (törzsszám/cégjegyzékszám): 724616 

(továbbiakban Konzorciumvezető és Konzorciumtag együttesen: Konzorciumtagok) 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Konzorciumtagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 
helyettük és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem 
elbírálása során teljes felhatalmazással, teljes jogkörrel eljárva a konzorciumot képviselje. 

4. Konzorciumtag felhatalmazza a Konzorciumvezetőt, hogy 
 helyette és nevében a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben 

eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 
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 helyette és nevében a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési 
eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa, 

 döntsön a projektvégleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően 
nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa, 
amennyiben az szükséges, 

 projekt közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló megállapodást 
előkészítse. 

5. Konzorciumvezető jelen megállapodásban megjelölt feladatok teljesítését vállalja, a 
meghatalmazást elfogadja, továbbá vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan 
tájékoztatja a Konzorciumtagot. 

6. Jelen Megállapodás aláírásával a Konzorciumtagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a 
támogatási kérelem beadása során együttműködnek és annak elfogadása esetén a projektet 
a megvalósításra vonatkozó megállapodás szerint megvalósítják, és ennek érdekében 
együttműködnek. 

7. A Konzorciumtag kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges, őt érintő adatokat és információkat megjelölt határidőben teljes körűen a 
Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja. 

8. A Konzorciumtag kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismeri, és az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

9. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, vagy 
ha a Konzorciumtagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötnek. 

10. Konzorciumtagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

Jelen megállapodás a Konzorciumtagok közül utolsóként aláíró Konzorciumtag aláírása napján 
lép hatályba. A Konzorciumtagok jelen két számozott oldalból álló Megállapodást átolvasták, 
és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt 
aláírták. 

Kecskemét, 2019. február  

……………………….………… ……………………….………… 
Konzorciumvezető Konzorciumtag 

 
 

P.H. 

 
 

P.H. 
 

 
 
 
 


