
Tájékoztató anyag nyertes csatornapályázatról 

KEOP –7.1.2.0-1.F-2008-0044          
 

Négy település összefogása, Mezőfalva a gesztor: 
"Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése" 

Kétfordulós uniós pályázat a szennyvízelvezetésre                                           
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007. szeptember 18-án indult az első környezetvédelmi 
pályázati csomag, amely tíz pályázati kiírás keretében összesen 344,66 milliárd Ft támogatást nyújt a 
településeknek a szennyvíztisztítás fejlesztéséhez, az ivóvíz minőség javításához, az energiahatékonyság 
növeléséhez, megújuló energiaforrások kihasználásához, megkezdődhet a megtelt hulladéklerakók uniós 
normák szerinti rekultivációja, természetvédelmi programok indulhatnak, valamint jut pénz az e-
környezetvédelem céljaira is.  

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati csomag keretének több mint felét, 188 milliárd 
forintot fordíthatnak a nyertes önkormányzatok településük szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetének 
fejlesztésére. Az alapvető cél az, hogy 2015-ig 80 %-ra bővüljön Magyarországon a csatornázottság és az 
elvezetett szennyvíz 100 százalékát biológiai úton tisztítsák.  

A nyertes pályázatok (projektek) az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
valósulnak meg. A pályázatok kódszáma: KEOP-1.2.0. 
A Környezetvédelmi Programok - ezen belül a szennyvízelvezetésre vonatkozó pályázatok - Irányító 
Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a közreműködő szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (KvVM) Fejlesztési Igazgatósága. 
A benyújtott pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.  

Az 1. fordulóban a 4 település sikeresen pályázott 
Az 1. fordulóban a pályázatok benyújtása 2007. október 24-től - 2008. november 3-ig folyamatos, az elbírálás 
szakaszos. 
Ebben a fordulóban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció ( vízjogi létesítési 
engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése, a műszaki tervezés és engedélyezés, valamint a 
közbeszerzési eljárások lebonyolítási) költségeire összesen 34,83 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll 
rendelkezésre. 
 

Jelen projekt tárgyát Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag községekben a 4 település 
összefogásával megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat bővítése képezi. A beruházást műszaki 
szempontból a szennyvízcsatorna-hálózat elégtelen kiépítettsége, és az ebből fakadó környezeti 
veszélyek, valamint a társadalmi és gazdasági igények indokolják. 

A négy település szennyvízelvezetésének I. üteme, a 2003. évben megítélt állami címzett támogatás 
segítségével, 2006. évben valósult meg. Az I. ütem foglalta magában az ún. főművi létesítményeket, 
továbbá az egyes községi csatornahálózatok kb. 40 %-át. A jelen pályázat tárgyát képező II. ütem tehát 
a meglévő községi csatornahálózatok kb. 60 %-os bővítését jelenti, gravitációs csatornák, átemelők és 
nyomóvezetékek megépülésével. Így jelen projekt fejlesztendő tevékenysége a négy település még 
csatornázatlan területein is a szennyvizek összegyűjtése és elvezetése, a meglévő rendszerhez 
illeszkedő szennyvízcsatorna hálózat bővítéssel. Amennyiben a fejlesztés megvalósul, a települések 
infrastruktúrája szinte teljesen kiépítettnek tekinthető, a lakosság életkörülményei javulnak és 
megszűnik a talaj és talajvíz szennyezése. 
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A pályázat támogató elbírálásáról az értesítést 2008. február 12-én megkaptuk, és a támogatási 
szerződés megkötéséhez kikötött feltételek teljesítése után a támogatási szerződést 2008. június 26-án 
megkötöttük. 

A megkötött szerződés alapján a projekt célja: 
Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag községekben a 4 település összefogásával megvalósuló 
szennyvízcsatorna-hálózat bővítése. 

Az elnyert támogatási összeg nettó 100 346 568 Ft. Ez a tervezett elszámolható nettó 2,633 milliárd Ft 
beruházási összköltség 3,8%-a, - a maximálisan elnyerhető 6 %-ból, - amelyet a Kohéziós Alap és a 
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A támogatás a csatorna beruházás 
előkészítésére használható fel, másképpen a második fordulós pályázat kidolgozására szól, amelyet 
legkésőbb 2010 márciusáig be kell nyújtani. Terveink szerint a 2. fordulós pályázatot 2009 
novemberében benyújtjuk, és kedvező elbírálás esetén 2010 nyarán indulhat a megvalósítás. 

Esély a 2. fordulóban 
A 2. fordulóba a kiemelt nagyprojekteken kívül csak azok pályázhatnak, akik az 1. fordulóban pozitív 
elbírálást kaptak. A csatorna beruházás megvalósításáról támogatási döntés a pályázati eljárás 2. 
fordulójában születik. 
A pályázati felhívás 2007. szeptemberi meghirdetésekor a 2. fordulóra, a projektek megvalósítására 
(kivitelezésére) rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg várhatóan (2007 –2010): 344,66 
milliárd Ft. 
A támogatás minimális és maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): minimum 50 
% - maximum 85 % 

Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag tehát pályázhat a 2. fordulóba, hiszen az 1. fordulóban 
támogatást nyertünk. Célunk, hogy a maximális 85 %-ra pályázzunk, így a tőlünk elvárt önrész 
mértéke várhatóan 15 %. A lakossági önrész tényleges várható összege a közel jövőben kerül 
kiszámításra. Erről valamennyi önkormányzat a későbbiekben ad tájékoztatást.   

A 2. fordulóba sikeresen pályázni csak akkor lehet, ha az elnyert 1. forduló támogatási szerződésében 
rögzített úgynevezett útvonaltervben előírtaknak (a beruházás (kivitelezés) megvalósítására 
vonatkozó műszaki tervezési, szervezési, tájékoztatási, pénzügyi ellenőrzési tevékenységek 
sorrendjének és teljesítésének az e tevékenységeket végző szakértő munkaszervezetek kiválasztásával, 
vagyis a 2. fordulóba pályázás feltételeinek) szakmailag kifogástalanul eleget teszünk. 
E mellett bízunk abban is, hogy nyerési esélyeinket növelheti a gyorsaság, vagyis a 2. fordulós 
pályázat minél előbbi, 2009. novemberi benyújtása. 

A projekt jelenlegi előrehaladása: 

Megtörtént a közbeszerzési, projektmenedzseri, PR, valamint Részletes Megvalósíthatósági tanulmány 
és CBA számítások feladatok elvégzésére alkalmas szervezetek törvényes kiválasztása. Elindult a 
második fordulós pályázat meghatározó részét költség-haszon elemzés kidolgozása. 

A tervezői szolgáltatások kiválasztása folyamatban van, a közbeszerzési eljárás lefolytatása 2009 
áprilisában várható.  

Az útvonalterv része az együttműködésnek a 4 település között 
A projektben résztvevő négy település társulási szerződést kötött 2007-ben, amelyben 
megállapodtunk a beruházás főbb feladataiban, a beruházási költségek viselésének százalékos 
arányaiban, és abban, hogy a beruházás gesztori feladatait Mezőfalva Önkormányzata látja el és 
polgármestere végzi az operatív teendőket. 
A 4 település közül valamennyi érintett a szennyvíz-csatornahálózat kiépítésével, bővítésével. 
A 2. fordulós pályázat benyújtásához (2009. november 30-ig) a 4 önkormányzatnak jogi személyiségű 
önkormányzati társulást kell alapítania a jelenlegi együttműködési társulás helyett. 
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A projekttel folytatásával kapcsolatos információkat a gesztor (Mezőfalva Önkormányzat) honlapján 
tudják a jövőben elérni.  

Mezőfalva település és a projekt kapcsolódása: 

A megvalósuló II. ütem nem érint külterületet, zártkertet, kizárólag belterületen fog megépülni. Az 
érintett területen jellemzően családi házas ingatlanok találhatók és kb. 10 db kétlakásos épület. 
Szabályos utcahálózattal rendelkező település, melyen K-NY-irányban a 6219. sz. Sárbogárd-
Dunaújváros ill. a 6228. sz. Seregélyes-Dunaföldvár közutak haladnak át. Az utcák enyhe természetes 
eséssel rendelkeznek.  

 

Mezőfalva, 2009. február 17. 

 

Márok Csaba 

Mezőfalva NagyKözség Önkormányzat polgármestere 
 

 

Rácz Krisztina  

projektmenedzser 
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