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Előterjesztés 

 

Tárgy: KEHOP 2. 1. 11. pályázat a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, 

víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország kormánya által, 2021. júniusában kiírásra került a KEHOP 2. 1. 11. pályázati felhívás, 

víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyság növelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek 

állapotfelmérésére. 

 

A pályázat 2. számú célterülete a víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztéseire nyújt támogatást. Ez 

a célterület az, amire települési önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltatók (jelen 

esetben a BAKONYKARSZT Zrt.), illetve ezek konzorciuma pályázhat.  

A pályázat támogatási intenzitása 70%, azaz 30%-nyi önrészt biztosítani kell! 

A támogatható tevékenységek: 

 ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása; 

 vízveszteség csökkentés legalább 10%-kal; 

 szennyvízelvezető hálózat esetén az idegenvíz csökkentés legalább 10%-kal; 

 víztermelés hatékonyságának javítása; 

 szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója; 

 víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése. 

 

A fent felsorolt célterületek lehetőséget adnak arra, hogy a legrosszabb műszaki állapotban lévő vezetékeinket 

(ivóvíz, illetve szennyvíz csatorna) kicseréljük, felújítsuk, jelentős támogatás igénybevétele mellett. 

A pályázat szellemiségéből fakadóan (várható projektek száma, minimális és maximális projekt nagyság) a 

BAKONYKARSZT Zrt. úgy gondolja, hogy két pályázat benyújtása lenne célszerű, ivóvíz vezeték 

rekonstrukció és szennyvízcsatorna rekonstrukció tárgyában. A pályázatokat, az érintett Önkormányzatok és a 

BAKONYKARSZT Zrt. közös konzorciuma nyújtaná be. 

 

A pályázat elkészítése érdekében, a települést érintő víziközmű-fejlesztési igényeket a víziközmű szolgáltató 

összegyűjtötte és 2021. júliusában már megküldte egy előzetes jóváhagyás érdekében. 

Településünk előzetesen úgy nyilatkozott, hogy részt kíván venni a konzorciumban és vállaljuk a pályázat 30%-

os önrészét. 

 

A pályázati anyagok összeállítása folyamatban van, melynek részeként, - figyelembe véve az idei évi építőipari 

árakat – a várható kivitelezési költségek újból megkalkulálásra kerültek. Számítás készült továbbá a pályázat 

egyéb költségei tárgyában is, melynek szintén van önerő része.  

 

A pályázati anyag véglegesítése és az annak részeként kiírandó feltételes közbeszerzés elindítása előtt szükség 

van egy önkormányzati döntésre a pályázatban való részvételünk megerősítése tárgyában, mely tartalmazza a 

Konzorciumi megállapodás aláírására való felhatalmazást és az előzetesen kalkulált önerő vállalását is. 

 



 

határozati javaslat: 

 

…/2021. (X….) számú  

 

 

A „Pályázat a víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek 

műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című előterjesztéssel kapcsolatban a Képviselőtestület 

az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Az Önkormányzat megerősíti, hogy fenti című projekt megvalósításában részt kíván venni. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges Konzorciumi 

együttműködési megállapodást írja alá. Amennyiben a Konzorcium a támogatást elnyeri, az ahhoz 

szükséges Konzorciumi megállapodás aláírására is az Önkormányzat jelen határozattal felhatalmazza a 

polgármestert.  

 

2.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, amennyiben sikeres a pályázat, a projektet a támogatási 

kérelemben meghatározott módon megvalósítja, és annak megvalósítása során fokozottan 

együttműködik a többi konzorciumi taggal. Az Önkormányzat a Konzorciumból csak abban az esetben 

léphet ki, ha a támogatási szerződésben és a Konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek 

teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán 

nem képes. 

 

3.) Jelen Képviselő-testületi határozat a támogatási kérelem benyújtásához szükséges.  

 

- A projekt megvalósításának pontos címe: 

-  8192 Hajmáskér, Táncsics M. u.  

- 8192 Hajmáskér, Tábori út  

- A felhívás kódszáma: KEHOP-2.1.11. 

- A projekt becsült összes költsége az Önkormányzat vonatkozásában:   110.629.000,- Ft. 

- Az becsült önerő számszerű összege az Önkormányzat vonatkozásában: 33.189.000,- Ft. 

 

4.) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Konzorcium a 

támogatást elnyeri, az Önkormányzatra jutó - jelenleg becsült - önerő 33.189.000,- Ft-os összegét a 

költségvetésében elkülöníti. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 


