
Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Korábban küldtünk ki tájékoztatót a képviselőknek a lehetséges pályázatokról. Közötte volt a 
KEPO pályázat keretében meghirdetett szennyvíztisztító telepek bővítése is. A 
szennyvíztisztító Kft-é közös tulajdon és fenntartásban van Kakucs Községgel. Az év lején 
beszámolójában is említette a szennyvíztisztító kft ügyvezetője, hogy a kapacitás a végét járja, 
nagyobb rácsatlakozás már nem lehetséges, ami az ipari park eladását veszélyezteti.  

A nyitva álló pályázati feltételek: 

Támogatás megnevezése: KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása 

Támogatás elnyerésének 
módja: 

pályázat 

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap 

Forrás összege: 256 950 000 000 .- HUF  

Beadás kezdete: 2011.02.10. 

Beadási határidő: 2013.12.31. 

  

Elérhetőség: Pályázati dokumentáció 

Kitöltőprogram elérhetősége: Kitöltőprogram  

Támogatás célja: A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási 
Szerzıdésben vállalt kötelezettségnek megfelelıen, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti 
agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerő 
iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító 
telepi elhelyezésének támogatása. 

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 
1. Települési önkormányzatok (321)1 egyénileg; 
2. 
3. Települési önkormányzatok társulásai (327 (korábban 382, 322), 951, 326, 328) 
4. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró 
szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium); 
5. A Magyar Állam (mint közmőtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, 
az állam többségi tulajdonában lévı Zrt. (114); 
A társulásban mindazon önkormányzatoknak részt kell venniük, akiknek a tulajdonában 
lévı víziközmővén fejlesztés történik, a projekt keretében vagyont szereznek és/vagy 
részt vesznek a projekt önrészének finanszírozásában. 

Támogatási feltételek/ 
A támogatható 

tevékenységek köre: 

1. Szennyvíztisztító telep létesítés, bıvítés, korszerősítés (beleértve a 
természetközeli tisztítást is) 
2. Csatornahálózat építés, bıvítés, rekonstrukció 
3. Szennyvíziszap kezelı létesítmények létesítése, bıvítése, 
korszerősítése 
4. Egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása 
(Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 
5. Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) szállítási 
feltételeinek korszerősítése 
(Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 
6. A projekt megvalósítás projekt menedzsment-és kapcsolódó 
tevékenységei 
(Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni!) 



A fenti szakmai és kiegészítı tevékenységek kombinálhatók. 

Támogatás mértéke (%): 85  

 

Tájékozódtunk pályázatíró cégnél, hogy a projektet hogyan lehetne létrehozni és benyújtani a 
pályázatot. Célszerű Kakucs Községgel egy közös testületi ülésen megállapodni a beruházás 
megvalósításáról, pályázat benyújtásáról. Ez elől Kakucs Polgármestere nem zárkózott el. A 
közös ülésig a korábbi tervek alapján beruházási értéket is összeállítunk a tervezővel. 

 

Határozati javaslat: 

Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a szennyvíztisztító 
beruházás megvalósítása érdekében közös testületi ülést hív össze Kakucs Község 
Önkormányzatával.  

 

 

 

Schulcz József 

polgármester 


