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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármcstere

. szám ú előterjesztés

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó
:fizetési megállapodásról

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó
Önkormányzati Társulás útján 2011-ben pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0/09-11
"Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása" pályázati konstrukcióban "Budapest
Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ)" címmel. A Kormány 2013. február 21-én
az 1072/2013. számú határozatával jóváhagyta a benyújtott projektjavaslatot, és bizonyos
feltételekkel hozzájárult a Támogatási Szerződés megkötéséhez.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2013. (III. 21.)
KÖKT határozatával a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez
tartozó megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) jóváhagyta, felhatalmazta a
polgármestert a Megállapodás aláírására, amelyet Budapest Főváros Önkormányzata a többi
kerületi megállapodással egy időben, a projektben részt vevő kerületi önkormányzatok
jóváhagyó határozatai alapján írt alá 2013. július 2-án.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 124/2013. (III.
21.), valamint a 343/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával összesen 9 262 500 Ft forrást
biztosított a Megállapodásban foglalt feladat 2013. évi ütemének végrehajtásához.
2013. decemberében dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes tájékoztatta a Kőbányai
Önkormányzatot a Megállapodás alapján megkötendő fizetési megállapodás elveiről, valamint
a megkötött vállalkozói szerződés alapján a kerületi hozzájárulás pontos összegéről, amely
15 857 113 forint.
2014-ben nem szükséges kerületi hozzájárulást fizetni, a teljes összeget 2015-ben, a Fővárosi
Önkormányzat által kiállított lehívólevél alapján kell a Fővárosi Önkormányzat részére a
pénzügyileg teljesíteni, mivel a Fővárosi Önkormányzat a 2013-2014-ben felmerült költségek
teljes összegét saját önrésze terhére biztosítja.
Ennek alapján a Fővárosi Önkormányzat összeállította és jóváhagyásra megküldte a Kőbányai
Önkormányzat részére a "Fizetési megállapodás a "Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső
szennyvízcsatoma fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási
programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről
szóló Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről" tárgyú Fizetési
Megállapodást (a továbbiakban: Fizetési Megállapodás).
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II. liatásvizsgálat
A projekt keretében a beépítéssei rendelkező csatomázatlan kerületi lakóterületek
szennyvízelvezetését kívánjuk megoldani a Budapest Főváros Önkormányzata
közreműködésével igénybe vehető európai uniós támogatással, amely a kerület részéről
kismértékű hozzájárulást igényel.
A beruházás célja Kőbányán a lakosságszámra vetített csatomázottság (szennyvízelvezetés)
szintjének növelése. A BKISZ projekt olyan jelentős környezetvédelmi beruházás, amely 16
fővárosi kerületet érintve, összesen 238 km szennyvízcsatoma megépítésével, mintegy 14
ezer ingatlan, közel 20 ezer lakás rákötésével a közműves szennyvízelvezető rendszerre több,
mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását eredményezi.
Kerületi szinten 2013-14-ben a projekt keretében 1875,5 fm hosszban épül ki a
szennyvízcsatoma, amely fejlesztés érdemben fogja javítani az érintett területek
infrastrukturális ellátottságát és az ott lakók életkörülményeit.

III. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2014. szeptember " J('.'
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Kovács RóbertÁ.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr.

S~sztián
jegyző
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l. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2014. ( ...... ) határozata
a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekthez tartozó
fizetési megállapodásról
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Fizetési

megállapodás a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi
beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső szennyvízcsatoma
fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban
megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló
Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről" tárgyú fizetési
megállapodást jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestertannak aláírására.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert,
hogy
gondoskodjék
a
"Budapest
Komplex
Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ)" keretében Kőbányán megvalósuló csatornaépítési
beruházások 6%-os hozzájárulására 15 857 113 forint összeg 2015. évi költségvetésbe
történő tervezéséről.

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert a megállapodás aláírására, valamint a megállapodásban foglalt összeg
2015. évi költségvetésbe való betervezésére.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért
alpolgármester
a Főépítészi Csoport vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

felelős
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2. me/lék/et az előterjesztéshez

FIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS

a "Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási
projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső szennyvízcsatorna fejlesztési munkái
megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási programban megvalósuló
projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésről szóló
Megállapodásban foglalt egyes pénzügyi feltételek teljesítéséről
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Fizetési Megállapodás

amely megállapodás (a továbbiakban: "Megállapodás") az alulírott
szerződő felek között jött létre:

időpontban,

a

következő

(l) Budapest Fővárosi Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-ll.;
törzskönyvi azonosító szám: 735638; adószám: 15735636-2-41, képviseletében Tarlós István
főpolgármester (továbbiakban: "Főváros"),
(2) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhely: 1102 Budapest, Szent
László tér 29.; törzskönyvi azonosító szám: 735737, adószám: 15735739-2-42, képviseletében
Kovács Róbert polgármester (továbbiakban: "Kerület")
illetve a Főváros és a Kerület - a továbbiakban együttesen: a "Felek" vagy (ha a
szövegösszefüggés úgy kívánja, a továbbiakban egyenként a "Fél")

I.

Előzmények

A Főváros és a Kerület 2013. július 2-án megállapodást kötött a "Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése" fővárosi beruházási projekt Budapest Főváros X. kerület területére eső
szeunyvízcsatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására, és a KEOP támogatási
programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre" (a
továbbiakban "Fejlesztési Megállapodás").
A Fejlesztési Megállapodás 3. b.) pontja alapján a Kerület a közigazgatási határain belül
megvalósuló csatornafejlesztési vagy csatornaépítési beruházás hálózatfejlesztési elemeinek
teljes elszámolható nettó építési költségéből (nettó) 6%-ot vállalt azzal, hogy nem minősül
hálózatfejlesztési elemnek a főművek építése.
A Fejlesztési Megállapodás 3. c.) pontja alapján a Kerület teljes egészében vállaltaa-kerületi
rendeletnél magasabb szintű jogszabályban nem rögzített sávos/nyomvonalas helyreállítást
meghaladó, Kerület által igényelt útburkolat helyreállítás el nem számolható teljes költségét.
A Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontjaszerint a Kerület által viselt költségek rendezéséről a
Felek külön fizetési megállapodásban rendelkeznek, amelyben tisztázzák a költségek
elismerésének, befogadásának, a Kerületi önrész hozzájárulás teljesítésének menetét, aláírási,
ellenjegyzési jogosultságokat, számlaszámokat
A Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontja továbbá rögzíti a fizetési megállapodás elveit. Ezek
szerint a Főváros évente, illetve 2015. év L és II. félévében a Kerületi hozzájárulás
rendezésével, pénzügyi teljesítésével kapcsolatban úgy jár el, hogy a tárgyi időszakban
teljesített, a Kerületet érintő fejlesztésekre vonatkozó kifizetésekalapján lehívó levelet küld a
Kerületnek, amelyhez csatolja a kivitelező kollaudált számlamásolatait, a teljesítésigazolások
és a kifizetéseket alátámasztó banki bizonylatok másolatait Ennek alapján a Kerület átutalja
vállalt pénzügyi hozzájárulását a Fővárosnak.
A Fejlesztési Megállapodás 7. h.) pontja szerint a Kerület vállalta a Kerületi önrész
hozzájárulásátutalását a Főváros számára, a Főváros lehívó levele alapján.

5

A Kerületet terhelő hozzájárulás megfizetésének szabályait és tervezett éves eloszlását a
Fejlesztési Megállapodás 2. sz. melléklete rögzíti. Eszerint a Kerület vállalta, hogy a területén
végzett hálózatfejlesztési munkák költségeihez vállalat önrész hozzájárulás aktuális összegét a
Fővárosilehívó levelek kézhezvételét követően a Főváros számlájára átutalja. Amennyiben a
Fejlesztési Megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségéta Kerület elmulasztja, a törvényes
késedelmi kamat fizetésének terhével helyt áll a Főváros felé.
A Fejlesztési Megállapodás 2. sz. melléklete alapján a Kerületet érintő hálózatfejlesztési
elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült költségei 6%-a összesen 13 970 275 Ft.
A Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén úgy döntött, hogy a 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (Ávr.) 96. §-a (4) bekezdésének j) pontja alapján a BKISZ projekt esetében
igénybe veszi a halasztott önerő fizetési lehetőséget, amely szerint a támogatás teljes
felhasználásáig a támogatható költségek l 00%-ban támogatásból kerülnek kifizetésre, míg az
önerőt a teljes támogatás igénybevételét követő kifizetésekre kell felhasználni. (A halasztott
önerő fizetési lehetőségjelenleg a Korm. Rendelet 78/F.§. pontjában található.)
Jelen Fizetési Megállapodás célja a Fejlesztési Megállapodás 3. d.) pontja alapján a
Kerületet terhelő hozzájárulás mértékének a Kerület területén megvalósuló hálózatfejlesztési
munkákra megkötött vállalkozási szerződés ellenértéke alapján történő módosítása, valamint
az elszámolás és fizetés rendjének szabályozása.
II.

Az elszámolás és fizetés rendje

A Felek jelen Fizetési Megállapodással a Fejlesztési Megállapodás 2. sz. mellékletében
rögzített Kerületet érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható (nettó) építési becsült
költségei 6%-át 15 857 113 Ft összegre módosítják.
•

a 2013., valamint 2014. évekre vonatkozóan a tárgyévben felmerült - fővárosi önerő
igénybevételével teljesített - Kerületet érintő elszámolható teljes nettó építési
költségek (ide értve a vállalkozói előleget is) 6%-át, továbbá a sávos/nyomvonalas
helyreállítást meghaladó, Kerület által igényelt útburkolat helyreállítás el nem
számolható teljes költségét (a továbbiakban együtt: kerületi hozzájárulás) a Kerület a
költségek felmerülését követő évben egy összegben téríti meg a Főváros részére a
Fővárosilehívó levél kézhezvételét követő 15 banki napon belül

•

a 2015. év L és II. félévben felmerült költségek esetében a Kerület a költségek
felmerülését követő félévben teljesíti a kerületi hozzájárulást.

A Felek a Fejlesztési Megállapodás 2. számú mellékletében rögzített fizetési ütemet az
alábbiak módosítják:
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A kerületi hozzájárulás
tervezett ütemezése

2014.év

2015.év

Összesen

OFt

15 857113Ft

15 857113Ft

A fizetési ütemezés a BKISZ projekt támogatási szerződésében és az építési szerződésben
megfogalmazottak, a munkák előrehaladása és a vállalkozók által benyújtott számlák
pénzügyi ütemezése függvényében változhat.
A fenti keretösszeg tartalmazza a Kerületet érintő elszámolható teljes nettó építési költségek
6%-át, továbbá Kerület által igényelt sávos/nyomvonalas helyreállítást meghaladó útburkolat
helyreállítás el nem számolható teljes költségét. Amennyiben a keretösszeg maradéktalanul
nem nyújt fedeztet a felmerülő költségekre, a Felek intézkednek a jelen megállapodás
módosításáról.
A Kerület a kerületi hozzájárulást a Főváros 11784009-15490012 számú számlájára teljesíti.
A Főváros kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére bocsátott kerületi hozzájárulásból
megvalósult feladatokról a projekt befejezését követő 60 napon belül a Kerület felé elszámol.
A beszámolónak tartalmaznia kell a megvalósult tevékenységek megnevezését, célját,
részletes leírását, időpontokat, helyszínt, elért eredményeket, továbbá a pénzügyi elszámolást.
III.

A Megállapodás

időtartama

A jelen Megállapodás annak Felek általi aláírásával jön létre, és a Fejlesztési
Megállapodásban foglaltak teljesüléséig marad hatályban.
IV.

Kapcsolattartók:

A Főváros részéről: Király Péter főosztályvezető, Beruházási Főosztály (tel: 327-1210)
A Kerület részéről: Mozsár Ágnes főépítész, Főépítészi Csoport (tel: 433 8 389)

V.

Jóváhagyások és felhatalmazások

Felek kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező testületeik a jelen Megállapodást jóváhagyták,
és a Megállapodás aláírását követően a Felekre nézve érvényes és kötelező. Felek képviselői a
szükséges felhatalmazás birtokában, törvényes képviseleti jogkörükben járnak el. Felek
rögzítik, hogy jelen Megállapodásuk harmadik személy hozzájárulásától nem fúgg.
VI.

A Megállapodás módosítása

A Megállapodás módosítása kizárólag írásban érvényes.

VII.

Szerződéspéldányok

A jelen, 5 számozott oldalból álló Megállapodás egymással minden tekintetben egyező
tartalmú 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből mindkét Felet 4-4 (négy-négy)
példány illeti meg.
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Mindezek tudomásulvétele jeléül a jelen Megállapodást a Felek érvényesen aláírták az
alábbi időpontban.
Budapest, 2014.

Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletében
Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
képviseletében
Kovács Róbert
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
2014.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
2014.

Verő

Rappi Gabriella

Tibor

főosztályvezető

csoportvezető

Pénzügyi Főosztály
Láttam:

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző megbízásából

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

dr. Uzsák Katalin
aljegyző
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