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Tárgy: „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási 

technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése 
miatt” KEOP-1.3.0/B című pályázatban a Támogatási szerződéskötéshez 
szükséges megnövekedett önerő igazolása 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a „Miskolc város ivóvízellátás 
biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” KEOP-1.3.0/B pályázatban a Támogatási 
szerződéskötéshez szükséges megnövekedett önerő igazolásához című sürgősségi előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

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

biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolc-Tapolca 
vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat Támogatási szerződéskötéshez 
szükséges megnövekedett önerőt. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 15/2011.  
(IV. 22.) BM rendelet alapján, a beruházás megnövekedett saját forrásának kiegészítésére 
pályázatot nyújt be 301 489 610 Ft támogatás elnyerésére. 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy, a BM EU Önerő Alapból elnyert támogatás esetén a 
fennmaradó biztosítandó saját erő: 200 993 074 Ft, amelyet a jelenlegi üzemeltető, 
MIVÍZ Kft. biztosít - a pályázat hiánypótlásához megkötött finanszírozási előszerződés, ill. 
annak módosítása szerint- a használati jogért fizetett díjelőleg formájában. 
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2.   A Közgyűlés egyetért azzal, hogy amennyiben a BM EU Önerő Alapra történő pályázat 

benyújtása a saját forrás kiegészítése tekintetében nem részesül támogatásban, akkor a 
„Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia 
kiépítésével, Miskolc-Tapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetettsége miatt” c. pályázat 
keretében megvalósuló beruházás megvalósításához szükséges önerő teljes összegét, 
502 482 684 Ft-ot a jelenlegi üzemeltető, MIVÍZ Kft. biztosítsa - a pályázat 
hiánypótlásához megkötött finanszírozási előszerződés, ill. annak módosítása szerint - a 
használati jogért fizetett díjelőleg formájában. 

 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Miskolc Holding Zrt. 
Végrehajtást felügyelő főosztály: Gazdálkodási Főosztály 
Közreműködik: Polgármesteri Kabinet 
Határidő:  2011.július 24. 
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