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Tárgy:  „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű 

víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt ” 2. fordulós 
pályázathoz érkezett hiánypótlás benyújtása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Javaslat második fordulós 
pályázat hiánypótlásának benyújtásához  KEOP 1.3.0/B támogatás elnyerése céljából  
„Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia 
kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt ” c. 
sürgősségi előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a „Miskolc város ivóvízellátás 

biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-
Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat KEOP 1.3.0/B 
jogcímre történő benyújtását. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Közreműködik:   Miskolc Holding Zrt. 
     Gazdálkodási Főosztály 
Határidő:   2011. február 4. 

 
2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a pályázatban szereplő megvalósítási munkákhoz 

szükséges saját forrást a jelenlegi üzemeltető, a MIVÍZ Kft. biztosítja - a megkötött 
finanszírozási előszerződésben foglaltak szerint -  a használati jogért fizetett díjelőleg 
formájában. 

 
A fejlesztés forrásösszetétele:                adatok eFt-ban 

Feladat megnevezése 
Elnyerhető támogatás 

(nettó) 
84,8410% 

Biztosítandó saját erő 
(nettó) 

15,1590% 
Összesen (nettó) 

Miskolc város ivóvíz-ellátás 
biztonságának javítása 
korszerű víz-tisztítási 
technológia kiépítésével, 
Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos 
veszélyeztetése miatt 

2 391 555 427 311 2 818 866 

  
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:   Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik:   Polgármesteri Kabinet  
Határidő:     azonnal 

 



3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és Energia Operatív 
Program kétfordulós konstrukciójához (KEOP-1.3.0/B) kapcsolódó pályázat 
hiánypótlásához kapcsolódó nyilatkozatokat megtegye és a pályázati 
dokumentációt aláírja. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    2011. február 4. 
  

4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a megítélt 
támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartó MIVÍZ Kft. 
biztosítja. 

 
Felelős:    Polgármester  
Végrehajtásért felelős:  Polgármesteri Kabinet 
Határidő:    2011. február 4. 

 
 

 
K. m. f. 

 
 
   Dr. Mihalecz Péter sk.    Dr. Kriza Ákos sk. 
   jegyző           polgármester 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 

kiadó 
 


