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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. december 10-i ülésére 

7. napirend: 
 
Tárgy:  Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító bővítése pályázat 

nyilvánosság biztosítása szerződés elfogadása 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző  
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. 
Ezen előzetesen leírtak alapján a beruházás (kivitelezés) várható költsége 562 millió forint. 
 
A fentiek alapján a árajánlatot kértem 3 cégtől a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
feladatok ellátására.  
 
A KEOP-1.2.0/09-11-2012 – 0023 azonosító számon elnyert  „Újhartyán és Kakucs községek 
közös, meglévő szennyvíztisztító telepének kapacitás bővítése és intenzifikálása” 
beruházáshoz szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására, a 
pályázat értemében az alábbi feladatot vonja maga után: 
 

A tájékoztatás során használt 
publikációs eszközök 

Alkalmazásra 
kerül Célérték  

Eredményt 
igazoló 

Igen Nem (db) dokumentum 
Kommunikációs (cselekvési) terv készítése X   1 Kommunikációs terv 

Sajtóesemények szervezése, 
sajtómegjelenések összegyűjtése; igény 

esetén projektlátogatás szervezése 
újságírók számára 

x   1 

Eseményeknél: meghívó, program, 
sajtóközlemény, fényképek. 

Sajtófigyelésnél: összefoglaló 
dokumentum és a megjelent cikkek 

szkennelve, vagy hivatkozással. 
Projektlátogatás: meghívó, program, 

jelenléti ív, fotók 
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, 

szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági 
terjesztése 

x   2200 Kiadványokból egy-egy példány  

Internetes honlap készítése, vagy meglévő 
honlap esetén a projekthez kapcsolódó 

tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és 
x   1 

Honlap elérhetőség megadása, print-
screen. 
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folyamatos működtetése, frissítése 
Lakossági fórum, közmeghallgatás 

szervezése 
x   1 Meghívó, program, jelenléti ív, fotók 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt 
indításáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
x   1 

Közlemény szövege, a megjelent 
sajtóhírek összegyűjtése és elemző 

összefoglalása 
Sajtó nyilvános események szervezése 

(ünnepélyes eseményekhez, pl. 
alapkőletétel, egyes beruházási fázisok 

befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) 

x   1 
Meghívó, forgatókönyv, tematika, 

fényképek 

A beruházás helyszínén a pályázati 
dokumentációban megjelölt típusú tábla A 

típus elkészítése és elhelyezése 
x   1 Fénykép a tábláról 

Sajtó nyilvános eseményeket Újhartyán és 
Kakucs településeken is el kell végezni, 

valamint kommunikációt kell fenntartani a 
pályázathoz és támogatási szerződéshez 

leadott partner civil szervezetekkel 

 X 
 

  
Civil szervezetek felé a honlapon való 

kommunikáció kiépítése 

Fotódokumentáció készítése x   3 Képek DVD-n 
Egyéb: A projekt 

pozitív megítélését 
elősegítő 

kommunikációs 
eszközök használata, 
mely a többi sorban 

nem került 
részletezésre (pl. 

közvélemény kutatás, 
lakossági fórum, 

média kampány, stb.) 
(megnevezés) 

Társadalmi 
felelősségvállalást 

erősítő 
kommunikációs 
vállalás (közjót 

szolgáló, helyben 
megvalósítandó 

PR akció) 

x   2 
Nyílt nap, tanulmányi kirándulás az 

iskolásoknak 

Médiaelemzés és 
egyéb analízis 

x   3   

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó 
rendezvény szervezése 

x   1 Meghívó, forgatókönyv, képek 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt 
zárásáról és a sajtómegjelenések 

összegyűjtése 
x   1 

Közlemény szövege, a megjelent 
sajtóhírek összegyűjtése és elemző 

összefoglalása 
Eredménykommunikációs információs 

anyagok, kiadványok készítése 
x   1 

Kiadványokból egy-egy példány 
(Egyeztetendő!) 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez 
kapcsolódó tartalommal 

x   1 
A Pályázói tájékoztató felületen 
keresztül az adatbázis töltése 

(Egyeztetendő!) 
A beruházás helyszínén a pályázati 

dokumentációban megjelölt „D” típusú 
tábla elkészítése és elhelyezése 

x   1 Fénykép a tábláról 

Egyéb: A projekt pozitív megítélését 
elősegítő kommunikációs eszközök 

használata, mely a többi sorban nem 
került részletezésre (pl. nyílt nap, sajtóút, 

média kampány, stb.) 
(megnevezés) 

          
          

          

  
 
A beérkezett árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta: 
TÖLMA-MÉDIA Kft ( 2367 Újhartyán, Templom köz. 1.)  összesen 3.500.000.-Ft + áfa 
összegben. 
 

 


