
 Előterjesztés 

a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztési támogatásáról 

 

1. előterjesztés száma: 21/2019 
2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

 1. melléklet – határozati javaslat 

 2. melléklet – támogatási tájékoztató 

 3. melléklet – támogatható eszközök (kivonat a GFT-ből) 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

 Gazdálkodási Bizottság, 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 

 a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. (XII. 
22.) rendelet 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatási tájékoztatót tett közzé a 
„Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható 
egyedi támogatásokról, melynek keretében a víziközművek energiahatékonysági fejlesztéseire 
lehet támogatást igényelni. 
 
A támogatás igénybevételére a víziközmű-szolgáltató engedéllyel és működési engedéllyel 
rendelkező gazdasági társaság (Fejérvíz Zrt) és az ellátásért felelős (önkormányzat(ok)) 
konzorciuma jogosult, azzal a feltétellel, hogy a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés 
során kicserélt eszközök tulajdonjogi helyzete változatlan marad. 
 
Támogatást lehet igényelni eszközbeszerzéshez, illetve napelemes rendszer telepítésére. 
A támogatási forrás teljes összege öt milliárd forint, eszközbeszerzés esetén a támogatás 
intenzitása 50%, de legfeljebb 250 millió forint. 



A támogatás előfinanszírozással történik, a támogatás a támogatói okirat aláírását követő 30 
napon belül kerül folyósításra, és 24 hónapon belül kell a támogatott fejlesztést megvalósítani. 
 
Az egyedi támogatási igény 2019. február 1. napjától február 28. napjáig nyújtható be. 
 
A Fejérvíz Zrt felajánlotta a közreműködését a támogatási igény összeállításához műszaki és 
adminisztrációs területen is. 
 
A 2019 – 2033. évi gördülő fejlesztési tervünk a szennyvíz víziközmű rendszer felújítási – 
pótlási tervének I – II üteme (2019-2023) tartalmaz több olyan tételt is, amelyek 
megvalósítása a támogatott eszközbeszerzések körébe tartozhat. 
Tekintettel arra, hogy támogatás 50%-os önrészt vár el a tájékoztatóban rögzített minimális 
energia megtakarítási mutatók mellett, a Fejérvíz Zrt a GFT-ben szereplő, támogatható tételek 
bevonását javasolja, e berendezések műszaki és gazdasági mutatóinak kidolgozását meg is 
kezdték. 
Mivel a GFT-t az önkormányzatok elfogadták, a MEKH jóváhagyta, így az önrész a GFT-ben 
megjelölt forrásokból – bérleti díj, víziközmű számla – biztosítható. 
Az energetikai elvárások miatt elképzelhető, hogy egyes cserére kijelölt eszköz bekerülési 
költsége a GFT-ben becsült értéknél magasabbra adódik, de a támogatás igénybevételével a 
költségegyenleg várhatóan megtakarítást fog mutatni, és a jövőbeni üzemeltetés további 
megtakarításokat eredményez. 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a fejlesztési lehetőséget – annak gazdasági és 
környezetvédelmi vonzata miatt is – támogassa. 
 
 
Bicske, 2019. január 30. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 

 

  



1. melléklet a 21/2019 számú előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 
 

Tárgy: A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztési támogatásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Fejérvíz Zrt-vel közös konzorciumban támogatási igényt kíván benyújtani az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium „Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer” 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatásra, 

2. a támogatási igényt a 2019 – 2033 évi gördülő fejlesztési terv szennyvíz víziközmű 
rendszer felújítási – pótlási tervének I – II ütemében szereplő eszközök cseréjére nyújt 
be, 

3. a szükséges önrészt a gördülő fejlesztési tervben elfogadott költségkeret terhére 
biztosítják az érintett önkormányzatok a saját költségvetésükből, 

4. felhatalmazza a polgármestert a támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalások és 
jognyilatkozatok megtételére. 
 

 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: Polgármester 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍZIKÖZMŰVEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE 

TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDGAZDASÁG FINANSZÍROZÁSI RENDSZER FEJEZETI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZAT TERHÉRE NYÚJTHATÓ EGYEDI TÁMOGATÁSRÓL 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2018. 
évben a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 5 (öt) milliárd Ft értékben (a továbbiakban: támogatás) a víziközmű rendszereket 
működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzésére, 
technológiák alkalmazására, továbbá megújuló energetikai beruházásokra, melyek az 
energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését eredményezik.  

A támogatás igénybevételére jogosultak köre 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott hatályos víziközmű-
szolgáltatói engedéllyel és működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság ellátásért 
felelőssel közösen alkotott konzorciuma (a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett) azzal, hogy 
a támogatásból megvalósuló eszközbeszerzés következtében kicserélt víziközmű-elemek 
tulajdonjogi helyzete változatlan marad. 

A fejlesztés teljes költségének összetétele 

A támogatással érintett, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből (saját 
forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból (a továbbiakban: 
támogatás) áll. A támogatás a Támogatói okirat felek által történt aláírást követő 30 (harminc) 
napon belül kerül folyósításra.  

A támogatással érintett, megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó beruházás a 
teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható. 

A támogatási igény értékelése során a fejlesztéshez nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek 
levonásra kerülhetnek. 

Támogatható tevékenységek köre 

Az egyedi támogatás keretében az alábbi eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek 
támogathatóak: 

 Nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 
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 Szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez. 

 Szennyvíziszap-víztelenítő berendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez. 

 A technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, mely a meglévő 
állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást 
eredményez. 

 A hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő 
állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást 
eredményez. 

 Amennyiben a támogatható szivattyú cserék, fúvó cserék, vagy víztelenítő berendezés 
cserék meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók 
beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni. 

 Biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 

 Technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai 
villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest 
energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez. 

Támogatható továbbá energia-megtakarítást eredményező, napelemes rendszer telepítését 
megvalósító tevékenységek az alábbiak szerint: 

 Napelemek alkalmazása autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-
termelés céljából, kizárólag víziközmű-rendszerhez kapcsolódóan. 

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló 
energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott 
támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM 
rendeletben foglalt előírásoknak. 

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható, napelemes rendszer esetén az 
inverter kimeneti részéig. Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges 
eszközök. 

A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, 
ha azok kizárólag a fejlesztésben érintett víziközmű-rendszer energia-ellátását szolgálják, és a 
rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárásoknak. 

A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó 
inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye. 

A Támogatás benyújtásának feltételei 

A támogatási igény kizárólag magyar nyelven nyújtható be 2019. február 01-től 2019. február 28-
ig tartó időszakban elektronikusan az adatok.kkszf@itm.gov.hu e-mail címre és postai úton az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 1441 Budapest, Pf.: 88. címére. A borítékra kérjük 
ráírni, hogy „Támogatási igény Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére - Kiemelt 
Közszolgáltatások Főosztálya részére”. 
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Benyújtandó dokumentumok köre 

 Az „Egyedi támogatás igénylése” című adatlap, melyet cégszerű aláírást követően 
elektronikusan pdf formátumban kérünk benyújtani. 

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

Elszámolható költségek köre 

A támogatási igényhez kapcsolódó vállalkozói/kivitelezői szerződésben szereplő költségeknek a 
benyújtandó költségterv szerint részletezettnek kell lenniük. Az áraknak magyar fizetőeszközben 
(forintban) kell szerepelniük. Állami támogatás kizárólag a kereskedelmi forgalomból beszerzett 
új berendezések, készülékek és anyagok beépítésére folyósítható. Kizárólag energia-megtakarítást 
eredményező (elismert) építési termékek és berendezések beépítéséhez közvetlenül kapcsolódó 
kiadások számolhatóak el. 

El nem számolható költségek köre 

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a támogatási igény szerinti cél megvalósításával 
nincsenek közvetlen kapcsolatban, továbbá nem szolgálnak energia-megtakarítást. Ezek a 
költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: 

 a támogatási kérelem elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: támogatási kérelem 
írása, a fejlesztés lebonyolítása, a támogatási kérelem sokszorosításának költségei, stb.);  

 szállítási díj, kiszállási díj;  

 területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;  

 raklap bérleti díj, raktározási költségek;  

 átépítés, átalakítás, bővítés költségei;  

 pénzügyi szolgáltatások költségei;  

 műszaki tartalék;  

 műszaki ellenőri költségek;  

 reklámtábla elhelyezése; 

 az egyedi támogatási kérelem benyújtását megelőzően vásárolt eszközök, berendezések; 

 használt eszközök, berendezések beszerzésének és beszerelésének költségei. 
 

A miniszteri döntés meghozatala 

Az egyedi támogatási kérelmek a beérkezés sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra. 

Az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos miniszteri döntés meghozatalára várhatóan 2019. 
június 30. napjáig kerül sor. Hiánypótlásra egy alkalommal, az arra irányuló felhívástól számított 
5 (öt) napon belül van lehetőség. A Támogatói okirat 2019. július 31. napjáig kerül kiállításra. 

A fejlesztés megkezdése, megvalósítása, befejezése 

A támogatást igénylőnek a támogatott fejlesztést a támogatási összeg folyósításának napjától 
számított 2 éven (24 hónapon) belül meg kell valósítania. 
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A fejlesztés befejezésének időpontjaként az átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljességi nyilatkozat 
kiállítási dátumát szükséges figyelembe venni. Több Kivitelező esetén az utolsó kiállított átadás-
átvételi jegyzőkönyv és teljességi nyilatkozat kelte a fejlesztés befejezésének időpontja.  

Elszámolás a támogatási összeggel 

Az egyedi támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell 
készíteni, melyet a fejlesztés befejezését követő 60 (hatvan) napon belül szükséges benyújtania 
Támogatás igénylésének feltételei cím alatt meghatározott címre. A szakmai beszámolónak 
tartalmaznia kell egyebek mellett a gépselejtezési jegyzőkönyvet, továbbá a támogatással 
összefüggő beruházást megelőző és a beruházást követő új fogyasztási adatokat.  

Fenntartási időszak 

A Támogatást igénylő a támogatásból megvalósuló fejlesztés fenntartását a Támogatási igényben 
megjelölt helyen 3 (három) évig köteles biztosítani. A fenntartási időszak kezdete a fejlesztés 
befejezésének időpontja. A Támogatást igénylő a fenntartási időszakban minden év március 31-ig 
Fenntartási jelentést, a harmadik fenntartási év lezárásakor pedig Záró fenntartási jelentést készít, 
melyet az „Elszámolás a támogatási összeggel” cím alatt szereplő helyszínre küld el. 

 

A támogatással kapcsolatban felvilágosítás kérhető az adatok.kkszf@itm.gov.hu e-mail címen. 



Tervezett 

nettó 

költség

(eFt) Kezdés Befejezés

3.
Csabdi Ady E. u  4 
db akna bélelése

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 2800 Bérleti díj 2019. január  2019. december

4.

Csabdi Petőfi u.-i 
átemelőbe 3127 
szivattyú cseréje 
Flygt 6020 1 db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 3000 Bérleti díj 2019. január  2019. december

5.

Mány Rákóczi úti 
átemelő   Flygt 3153 
szivattyú beszerzése  
1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 3500 Bérleti díj 2019. január  2019. december

6.

Mány Kossuth L.u. 
átemelő Flygt 
3068.170 214 
szivattyú csere  2db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 2000 Bérleti díj 2019. január  2019. december

7.

Mány,  Zrínyi u.-i 
átemelőbe  Flygt 3068 
szivattyú cseréje 1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 1 000 Bérleti díj 2019. január  2019. december

8.

Bicske Fáy u.-i 
átemelőbe aktív 
biofilter beépítése 1 
db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 1500 Bérleti díj 2019. január  2019. december

9.

Bicske, Árpád u-i 
MOBA átemelő  
FLYGT 3152 
szivattyúk  cseréje 1 
db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 3500 Bérleti díj 2019. január  2019. december

10.

Bicske, Fáy u-i 
átemelő FLYGT 
3127 szivattyú 
cseréje 3102-re   1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 2500 Bérleti díj 2019. január  2019. december

11.

Bicske, Jókai u.-i 
átemelő komplett 
kerítés  + bejárati 
kapu építés, felújítás  
1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 700 Bérleti díj 2019. január  2019. december

12.

A/O mögötti kerítés 
cseréje  Bicske 
szennyvíztelep  

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 400 Bérleti díj 2019. január  2019. december

13.

Bicske szvtt RSDS 
(garázs) ajtók cseréje  
Bicske 
szennyvíztelep  2db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 700 Bérleti díj 2019. január  2019. december

14.
Mány 10db házi 
átemelő  pótlásra nem

Bicske Város 
Önkormányzata* 1 100 Bérleti díj 2020. 2020.

15.

Mány Rákóczi úti 
átemelő villamos 
felújítás   1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 3000 Bérleti díj 2020. 2020.

16.
Csabdi 10db házi 
átemelő beszerzése nem

Bicske Város 
Önkormányzata* 1 100 Bérleti díj 2020. 2020.

17.

Csabdi Sport u.-i 
átemelőbe Flygt 3068 
szivattyú cseréje 1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 1 000 Bérleti díj 2020. 2020.

Megvalósítás várható 

időtartama
Fontossági 

sorrend

Felújítás és pótlás  

megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles‐e felújítás, 

pótlás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése***



Tervezett 

nettó 

költség

(eFt) Kezdés Befejezés

Megvalósítás várható 

időtartama
Fontossági 

sorrend

Felújítás és pótlás  

megnevezése

Vízjogi engedély 

köteles‐e felújítás, 

pótlás

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 

megnevezése***

18.

Vasztély-Mányi út 
nyomóvezeték 
légtelenítő/légbeszívó 
csere 5db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 1 500 Bérleti díj 2020. 2020.

19.

Szennyvízátemelők 
erősáramú és 
irányítástechnikai 
szekrényének cseréje 
(3db / év)  2700eFt/db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 27 000 Bérleti díj 2020. 2020.

20.

Szennyvíztisztító telep 
gép, berendezéseinek 
pótlása (kotrószerkezet) 
1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 3 000 Bérleti díj 2020. 2020.

21.

Szennyvíztisztító telep 
gép, berendezéseinek 
felújítása (rács)  1db

nem
Bicske Város 

Önkormányzata* 6 000 Bérleti díj 2021. 2021.
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