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NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT:
KEOP –1.2.0-1.F-2008-0040
14 település összefogása, Galgamácsa a gesztor:
"Aszód és térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése"
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 %-át 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 14 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.
A pályázók körét a pályázati kiírás szigorúan szabályozza: társult önkormányzatok kedvező
elbírálásra érdemes pályázatot csak a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló
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31/2006.(II.8.) kormányrendelettel módosított 26/2002.(II.13.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében megjelölt agglomeráció (térség) központ nevén (Aszód), az ide tartozó valamennyi
(tíz) település együttműködésével nyújthatnak be. Ellenkező esetben a pályázat automatikusan, formai hiányosság miatt elutasításra kerül.
A jelenleg fennálló állapot szerint az 1970-es évek végén épült aszódi szennyvíztisztító telep
földterülete 1999. március óta Aszód Város önkormányzat tulajdonában van Bag Nagyközség
Önkormányzat közigazgatási területén, Bag 0214/2 hrsz-on; míg a szennyvíztisztító létesítmény 2001 óta öt önkormányzat: Aszód, Bag, Domony, Iklad és Hévízgyörk közös tulajdona.
Ugyanakkor a szennyvízelvezetési agglomerációk kiterjedését behatároló feltételeket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 7/A.§-a alapján sorolták be. Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu Önkormányzata 2003-ban csatlakozott az
aszódi szennyvízelvezetési térséghez.
Galgamácsa gesztorságával - a 2003-ban kibővített Aszód központú szennyvíz-elvezetési agglomeráció (térség) tíz települése: Aszód, Bag, Domony, Iklad, Hévízgyörk, Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu, valamint a csatlakozó négy Galga menti
település: Acsa, Csővár, Galgagyörk és Püspökhatvan, vagyis - összesen 14 település nevében
2008. január 7-én benyújtottuk az 1. forduló második szakaszában elbírálásra az „Aszód és
térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése” című KEOP-1..2.0-1F-2008-0040
azonosító számú pályázatot.
A pályázat támogató elbírálásáról az értesítést 2008. március 12-én megkaptuk, és a támogatási szerződés megkötéséhez kikötött feltételek teljesítése után a támogatási szerződést 2008.
június 23-án megkötöttük.
A megkötött szerződés alapján a projekt célja:
• Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres, Váckisújfalu települések belterületeinek,
valamint Aszód és Domony egyes belterületi városrészeinek közüzemű csatornázása és
szennyvízelvezetése.
• A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása; az aszódi
szennyvíztisztító telep bővítése 500 m3/d kapacitással.
• Térségi komposztáló telep létrehozása.
Az elnyert támogatási összeg nettó 187 800 000 Ft. Ez a tervezett elszámolható nettó 3,456
milliárd Ft beruházási összköltség 5,4%-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. májusában benyújtjuk, és kedvező elbírálás esetén 2009.
őszén indulhat a megvalósítás, amelynek tervezett befejezése 2012. április.
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 –
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2010): 344,66 milliárd Ft.
A támogatás minimális és maximális aránya ( az elszámolható költségekre vonatkozóan): minimum 50 % - maximum 85 %.
Galgamácsa és térsége, illetve Aszód és térsége 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 közmeghallgatáson 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. májusi benyújtása.
Útvonalterv, avagy felkészülés a 2. fordulóra
Eddig egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében megtörtént:
• Projektmenedzsment szervezet felállítása
Kiválasztott szervezet:
VTK Innosystem Kft. (Budapest)
Képviseli: Dr. Major Veronika:
Szerződéskötés ideje: 2008. május 15.
A szerződés összege: bruttó 9.000.000 Ft
Feladata: szakértői feladatok ellátása, a projekt 2. fordulóba történő előkészítése.
Teljesítési határidő: 2009. május 30.
• Közbeszerzési szakértő kiválasztása
Kiválasztott szervezet:
Quadrát Kft. (Salgótarján)
Képviseli: Majorosné Kanyó Mária
Szerződéskötés ideje: 2008. július 09.
A szerződés összege: bruttó 9.480.000 Ft
Feladata: közbeszerzési eljárások lefolytatása, közbeszerzési tanácsadás
Teljesítési határidő: 2009. március 20.
• Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés (RMT/CBA)
Kiválasztott szervezet:
VTK Innosystem Kft. (Budapest)
Képviseli: Dr. Major Veronika
Szerződéskötés ideje: 2008. július 23.
A szerződés összege: bruttó 9.360.000 Ft
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Feladata: RMT / CBA elkészítése az NFÜ Új Magyarország Fejlesztési terv honlapján található előírásoknak megfelelően, utógondozás
Teljesítési határidő: 2. fordulóba a támogatási pályázat befogadása
• Könyvvizsgálói feladatok ellátása
Kiválasztott könyvvizsgáló:
László Lídia (Salgótarján)
Szerződéskötés ideje: 2008. július 23.
A szerződés összege: bruttó 1.800.000 Ft
Feladata: 2008 és 2009. december 31-ével végződő évre vonatkozó, magyar előírások szerinti
éves beszámoló a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján a projekt előkészítési
munkákról, valamint könyvvizsgálói záradék kibocsátása.
Teljesítési határidő: 2009. szeptember 30.
• Kommunikációs feladatok ellátása
Kiválasztott szervezet:
Euconsult Közhasznú Alapítvány (Gödöllő)
Képviseli: Milánkovics Kinga
Szerződéskötés ideje: 2008. július 23.
A szerződés összege: bruttó 7.680.000 Ft
Feladata: Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése, nyomtatott tájékoztatók
elkészítése és terjesztése, internetes honlap létrehozása és működtetése.
Teljesítési határidő: 2009. szeptember 10.
A csatornahálózat kiviteli terv szintű tenderdokumentációjának és a szennyvíztisztító telep
tendertervének elkészítésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása 2008. szeptemberében várható.
Az útvonalterv része az együttműködés a 14 település között
A projektben résztvevő 14 település társulási szerződést kötött 2007. december 20-án, amelyben megállapodtunk a beruházás főbb feladataiban, a beruházási költségek viselésének százalékos arányaiban, és abban, hogy a beruházás gesztori feladatait Galgamácsa Önkormányzata
látja el és polgármestere végzi az operatív teendőket.
A 14 település közül valamennyi (az aszódi agglomeráció 10 települése és a csatlakozó 4
Galga menti település) érintett a térségi komposztáló telep létrehozásában; az aszódi térség 10
települése érintett a szennyvíz biológiai tisztításával; 7 település érintett a szennyvízcsatornahálózat kiépítésével, bővítésével.
A 2. fordulós pályázat benyújtásához ( 2009. május 15-ig ) a 14 önkormányzatnak jogi személyiségű önkormányzati társulást kell alapítania a jelenlegi együttműködési társulás helyett.
További információ: www.nfü.hu ; www.fi.kvvm.hu
Galgamácsa, 2008. július 23.
Dr. Pesti Klára
Galgamácsa Önkormányzat polgármestere
gesztor
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