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Előterjesztés Nyim község BFT-SZ-2/4/2010 számú támogatási szerződésének
2. módosításáról
Előzmények
A Balaton Fejlesztési Tanács Nyim Község Önkormányzata részére 2010-ben 120,3 millió Ft
támogatást nyújtott a település kommunális szennyvízkezelésének mintaprojekt formájában
történő megoldására, 100 db egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítésére.
Ez volt az ország második települési szintű projektje, amelyben a szennyvíz megtisztítása
ingatlanonként telepített egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel történik. A kb. 350 lakosú
kistelepülés számára a csatornázás gazdaságossági okok miatt nem volt biztosítható, és mivel a Balaton
törvény alapján a nem parti településeken egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése is elfogadott a
kommunális szennyvíz tisztítására, a település úgy döntött, hogy vállalják a mintaprojektben való
részvételt.
A támogatási szerződést 2010. április 26.-án kötöttük meg, majd 2010. május 19.-én aláírásra került az
1. számú szerződés módosítás, amely lehetőséget biztosított a falunak arra, hogy azokon az
ingatlanokon, ahol a projekt befejezéséig még nem keletkezik szennyvíz (vizesblokk vagy épület
hiányában) a tisztító berendezések teljes körű üzembe helyezését az ötéves fenntartási időszak végéig,
azaz 2016. május 27.-ig valósítsák meg. Az egyedi tisztítók ezeken az ingatlanokon is telepítésre
kerültek, de üzembe helyezni csak akkor tudják, ha keletkezik szennyvíz és annak tisztítóba való
bevezetése is megtörténik.
A fenntartási időszak alatt a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete évente a helyszínen ellenőrizte
a szerződéses kötelezettségek teljesítését, köztük a még üzembe nem helyezett tisztítók üzembe
helyezésének előrehaladását. Az ellenőrzések során folyamatosan felhívtuk a település figyelmét arra,
hogy amennyiben nem kerül üzembe helyezésre a fenntartási időszak végére valamennyi tisztító, a
községnek kamatostul vissza kell fizetnie a támogatás arányos részét.
Az önkormányzat igyekezett a lakosokat ösztönözni az üzembe helyezésre, és történtek is üzembe
helyezések, emellett a 2015. júniusi helyszíni ellenőrzés időpontjában még mindig 15 olyan ingatlan
volt, ahol épület, lakó vagy vizesblokk hiányában nem került még üzembe helyezésre a tisztító
berendezés.
A 2. számú szerződés módosítási kérelem
Nyim Község Polgármestere 2015. július 2.-án kelt levelében azzal a kérelemmel fordult a Tanácshoz,
hogy járuljon hozzá a beüzemelési kötelezettség teljesítése érdekében a fenntartási időszak 2 évvel való
meghosszabbításához, illetve a berendezések településen belül történő áthelyezéséhez, amennyiben ez a
faluban igényként merül fel.
A Polgármester a kérést azzal indokolta, hogy eddig nem minden lakos tudta önerőből finanszírozni a
tervezett építkezéseket, de a 2015-ben meghirdetett országos Otthonteremtési Program segítségével erre
lehetőségük nyílik.
Nyim Község kérésének teljesítéséhez a forrást biztosító Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015.
szeptember 29.-én kelt levelében hozzájárult azzal a feltétellel, hogy az egyedi szennyvíztisztító
berendezés településen belüli áthelyezése esetén a berendezés új helyszínen való használata meg kell
feleljen az eredeti támogatási feltételeknek. Településen belüli áthelyezés esetén a projektben érintett
ingatlanok listáját szerződés módosítás keretében módosítani kell.
Javasoljuk, hogy a Tanács engedélyezze Nyim Község Önkormányzata részére a fenntartási időszak 2
évvel történő meghosszabbítását és indokolt esetben az egyedi szennyvíztisztító berendezés(ek)
településen belül áthelyezését
Siófok, 2016. május 17.
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Készítette: dr. Horváthné Labát Márta projektmenedzser
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…./2016. (05.20.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a Nyim Község BFT-SZ-2/4/2010 számú támogatási szerződésnek
módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul a támogatási szerződésben
rögzített projekt fenntartási időszakának 2018.05.27.-ég való meghosszabbításához, valamint
ahhoz, hogy a támogatási szerződésből fakadó kötelezettség teljesítése érdekében, indokolt esetben
településen belül áthelyezésre kerülhessen(ek) az egyedi szennyvíztisztító berendezés(ek).
Felelős: dr. Bóka István
Határidő: 2016.05.27. (támogatási szerződés 2. módosításának aláírása)
2018.05.27. (településen belüli áthelyezés esetén ingatlanlista módosítása)
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