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Újhartyán  Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel 

megtartandó képviselő-testületi ülésére 
 

7. napirendhez. 
 

Tárgy:    Szennyvíztisztító Kft bővítéséről szóló pályázat elfogadása 
 
 
Előterjesztő:  Schulcz József polgármester 

Előkészítő:  Göndörné Frajka Gabriella jegyző 

Előterjesztés tartalma:  határozat hozatal 

Szavazás módja:  egyszerű többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012 szeptemberében pályázatot nyújtott be Újhartyán és Kakucs települése, Újhartyán 
gesztorságában, a KEOP-1.2.0/09-11-2012 jelű „Újhartyán és Kakucs községek közös, 
meglévő szennyvíztisztító telepének kapacitás bővítése és intenzifikálása” pályázatra. 
A KEOP-1.2.0- szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció keretében 2012.09.28.-án 
benyújtott pályázat támogatásban részesült. Erről a hivatalos értesítés 2013.10.07.-én érkezett 
meg az EMÍR rendszerben, melyet előterjesztésemhez csatoltam. 
Több mint egy évig húzódó döntés nem volt egyszerű előmenetelű. A benyújtott pályázatot  
hiánypótlásra kötelezték, majd 4 körös tisztázó kérdést követően elutasításra került a pályázat. 
Indok: nem volt bírságolás. 
Az NFÜ döntése ellen kifogást nyújtottunk be, melynek helyt adtak. 
Ezt követően ismételten értékelték a pályázatot, és ennek köszönhetően támogatásra 
jogosultnak minősítették. 
 

A projekt során megvalósuló technológia és eszközök bemutatása 
Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisztító telepének kapacitás bővítése 
és intenzifikálása fog megtörténni.  
 
Újhartyán és Kakucs Községek Önkormányzata fejlesztése során megvalósítja a meglévő 
közös szennyvíztisztító telepének bővítését, technológiai, gépészeti rekonstrukcióját és a 
jelenlegi és a távlati környezetvédelmi előírásoknak megfelelő kialakítását. A meglévő közös 
szennyvíztisztító telep az üzemelése során eltelt idő alatt mind tisztítás technológiai, mind 
építészeti és gépészeti szempontból korszerűtlenné vált, teljesen elhasználódott és nem felel 
meg a vele szemben fennálló környezetvédelmi előírásoknak.  



Építészetileg a két ütemben történő leterhelésnek megfelelően 2 db, egyenként 600 m3/d 
kapacitású tisztító rendszer került kialakításra, melyek közül első ütemben csak a szociális 
épülettől távolabbi tisztító sor került gépészetileg és villamos szerelés szempontjából is 
kivitelezésre, majd beüzemelésre. A második tisztító sor nem tartalmazta a működtetéshez 
szükséges gépeket, csőrendszereket és villamos szerelési, vezérlési egységeket.  
 
Az új zárt kialakítású, tömbösített szennyvíztisztító berendezés 34,0 m x 22,6 m alapterületen 
helyezkedik majd el. Ez a terület magában foglalja mind a tisztításhoz, mind a működtetéshez 
szükséges épületeket és létesítményeket, valamint az iszap komposztálás teljes technológiáját 
is. A megépítendő új szennyvíz tisztítótelep kerítéssel, villamos energiával, ivóvízzel és belső 
burkolt úttal kerül ellátásra. Az új tisztító rendszer megközelítése a meglévő telepi 
úthálózatról történő lecsatlakozással biztosítható. A megépítendő vasbeton szerkezetű 
műtárgy együttes alsó része 2,0 m mélységben föld alá kerülne, majd kb.1 m-es magasságáig 
földfeltöltést kapna, míg a további 3,5 m-es felső része a földfeltöltésből kiemelkedve 
hőszigetelő burkolattal kerül ellátásra. 
 
A projekt eredményeként a szennyvíztisztító telep megvalósítására olyan többszörösen zárt 
technológiájú szennyvíztisztítási eljárás került betervezésre, mely környezetére teljesen 
ártalommentes üzemeltetést tesz lehetővé. Esetünkben az új szennyvíztisztító rendszer a 
jelenleg meglévő, engedélyezett szennyvíztisztító telep területén belül, ill. annak közvetlen 
folytatásán kerül kialakításra, mely meglévő telep a lakóterülettől kb. 500 m távolságban 
helyezkedik el. Mindezek alapján a tisztítórendszer telepítésére a védőtávolság biztosított. 
 

A pályázat életútja 
 

Megtett lépések időpontok 
Pályázat benyújtása 2012.09.28 
Pályázati hiánypótlás  2012.10.15 
1. Tisztázó kérdés  2013.01.14 
2. Tisztázó kérdés  2013.01.30 
3. Tisztázó kérdés  2013.02.12 
4. Tisztázó kérdés  2013.02.19 
A pályázat értékelése megtörtént  2013.03.28 
Értesítés elutasításról  2013.04.15 
NFÜ döntés elleni kifogás  2013.05.16 
Értesítés támogatásról  2013.10.07 

 
A projekt összköltsége: 609.179.500,- 
Támogatás összege: 578.720.525,- 
Támogatási arány: 95% 

A tervező által előzetesen készített tervek szerint,  várhatóan a kivitelezés költsége 
545 millió forint + áfa. 
A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok kitöltésre 30 
napunk van. Ennek összeállítása folyamatban van. Várhatóan 2013.10.21.-re elkészül. 
 
 



 
A következő lépéseket kell megtenni a sikeres megvalósításhoz 

Közbeszerzés lefolytatása: 
• Projektmenedzsment szolgáltatásra 

• Mérnök felügyelet szolgáltatásra (FIDIC mérnök) 
• Kiviteli terv elkészítése 

• Kivitelezés 
 
Mindkét település képviselő testületének az alábbi határozatot szükséges meghoznia, amely a 
támogatási szerződés részét képezi: 
 
Határozati javaslat: 

……../2013.(X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete  
mint gesztor település az NKEK Nemzeti 
Környezetvédelmi  és Energia Központ Nonprofit Kft.-
hez benyújtott és elnyert (KEOP-1.2.0/09-11-12-0023 
kódszámú)  „Újhartyán és Kakucs községek közös, 
meglévő szennyvíztisztító telepének kapacitás bővítése 
és intenzifikálása” (beleértve a természet közeli tisztítást 
is) 95,000000% támogatottságú pályázatot elfogadja.   
A beruházás teljes összege: 609.179.500.-Ft, melyből  
támogatási összeg 578.720.525.-Ft, önerő: 30.458.975.-
Ft. Az önerőt 50-50 %-ban a két tulajdonos 
önkormányzat a  költségvetésében biztosítja. 
Újhartyán Város Önkormányzata 15.229.487,5.-Ft-ot  
a költségvetésében a pályázathoz önerőként biztosít. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A pályázati támogatás másik eleme a partnerségi kapcsolatról szóló megállapodás, melyet 
már a pályázathoz becsatoltunk, azt most csak azért kell újra aláírnunk, mert az Újhartyáni 
Önkormányzat neve megváltozott városra. Ezen megállapodást előterjesztésemhez csatoltam. 
 
Határozati javaslat: 
 
Újhartyán Város Önkormányzata  az alábbi megállapodással egyetért, és felhatalmazza a 
polgármester az aláírásával: 
 

Önkormányzat (GESZTOR): 

Név:    Újhartyán Város Önkormányzata 

Cím:    2367. Újhartyán, Fő utca 21. 

Felelős személy neve:  Schulcz József 

Telefonszám:    06-29/372-133 

E-mail:   titkarsag@ujhartyan.hu 



 

Önkormányzat: 

Név:    Kakucs Község Önkormányzata 

Cím:    2366. Kakucs, Fő utca 20 

Felelős személy neve:  Szalay István 

Telefonszám:    06-29/372-133 

E-mail:   polgarmester@kakucs.hu 

 

Civil szervezet: 

Név:    Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület 

Cím:    22370. Dabas, Szent István utca 67. 

Felelős személy neve:  Kovács István 

Telefonszám:    06-29/562-680 

E-mail:   info@leaderkontakt.hu 

 

1. Ezen megállapodás keretében a két önkormányzat (Újhartyán Város és Kakucs Község) 

vállalja, hogy az egyesület aktívan részt vehet a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0023 azonosító 

számú, „Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisztító telepének 

kapacitás bővítése és intenzifikálása” projekt megvalósításában. 

 

2. A megállapodás keretében az egyesület vállalja, hogy rendszeresen részt vesz – és 

szakmai hozzáértését bizonyítva – érdemben segítséget nyújt a felmerülő kérdésekben. 

 

3. Ezen megállapodás keretében az akciócsoport vállalja, hogy a szakszerű ismeretszerzés 

érdekében elengedhetetlennek tartja a megfelelő tájékoztatást mind a község lakosai 

számára, mind pedig az érintett térségben élők számára. 

 

4. Az együttműködés sikerét mutathatja, hogy minél több ember kerül kapcsolatba a 

projekttel, annál szélesebb körben elterjed a kistérségben, és közvetlenül a városban, hogy 

a szennyvíz projekt milyen előnyökkel, kötelezettségekkel és feladatokkal jár. 

 

 

Az együttműködési megállapodás a program megvalósításának teljes ideje alatt él. Előre 

láthatóan a beruházás várható befejezése: 2015. 03.01. 

 


