
Abony Városi Önkormányzat       

Polgármesterétől 
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Kossuth tér 1. 
 Előterjesztés készítésében közreműködött: 

      Településfejlesztési Osztály 

Az előterjesztés véleményezi: 

      Valamennyi Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2012. november 29.-i ülésére 

Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 

pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételre 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése a KEOP-7.1.0/11-2011-0006 

azonosító számú pályázatra 2010. június 01. napján jött létre a támogatói okirat, melynek 

értelmében Abony Város Önkormányzata nettó 16.940.000,- Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 85%. A projekt keretében elkészült a Kristály 

Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által készített részletes megvalósíthatósági tanulmány, 

benne a részletes költség-haszonelemzés, környezetvédelmi hatástanulmány, vízjogi létesítési 

engedélyes tervdokumentáció, tendereztetésre is alkalmas kiviteli tervdokumentáció, árazott 

tételes költségvetés és árazatlan tételes költségvetés, jogerős vízjogi létesítési engedély. A projekt 

záró elszámolása november végén, december elején megtörténik. 

 

A konstrukció általános célja a 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben 

vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakos egyenérték) feletti agglomerációk 

csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, 

valamint a folyékony hulladék szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása. 

 

A támogatási arány számítása a Megvalósíthatósági tanulmány részeként elkészített és értékelésre 

benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés (költség-haszon elemzés) által megállapított 

finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a 

támogatás maximális aranya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 95%. 

 

Támogatást a legalább nettó 250.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható összköltségű projektek 

kaphatnak. 

 

 Összeg (Ft) 

Elszámolható beruházási költség (nettó) 351.350.000.-Ft 

Ebből: támogatás 326.675.241.-Ft 

Ebből önerő 24.674.759.- FT (kapcsolódó EU 

önerő alap pályázat nyertességétől 

függően a szükséges önkormányzati 

hozzájárulás még csökkenhet) 

ÁFA 94.864.500.-Ft 

Összes beruházási költség (bruttó): 446.214.500.-Ft 

 

 



 

A fenti költségek eloszlása a következő: 

 
Beruházási költségek 

(Ft-ban) 

Összesen 2013 2014 

Elszámolható költségek 

a projekt megvalósítása 

során 

351.350.000 209.750.000 141.600.000 

Beruházási költségek 324.850.000 189.750.000 135.100.000 

Terület-előkészítés, 

területrendezés 

2.250.000 2.250.000  

Építési munkák 293.100.000 187.500.000 105.600.000 

Eszközbeszerzés 29.500.000  29.500.000 

Járulékos költségek 26.500.000 20.000.000 6.500.000 

projektmenedzsment 10.000.000 7.000.000 3.000.000 

közbeszerzés 4.500.000 4.500.000  

mérnöki feladatok 10.000.000 7.000.000 3.000.000 

tájékoztatás, 

nyilvánosság 

2.000.000 1.500.000 500.000 

Összes elszámolható 

költség 

351.350.000 209.750.000 141.600.000 

Beruházás összköltsége 351.350.000 209.750.000 141.600.000 

 

A projekt nélküli változat esetében a szennyvíztisztító teleppel a következők történnének:  

- A projekt hiányában nem áll rendelkezésre a megfelelő kapacitás, és a tisztító nem képes a 

jelenlegi mennyiségnél több szennyvizet fogadni. 

 

- Az elmúlt években a telepet többször megbírságolták a kibocsátott szennyvíz minősége miatt. A 

szennyvíz határértéke projekt nélküli esetben nem fog változni, így bírságok rendszeresen 

kiszabásra kerülnek a jövőben is, mivel a korszerűtlen technológia miatt nem megfelelő minőségű 

tisztított vizet bocsát ki a telep. 

Továbbá, az elmúlt évek bírságolásainál a hatóság figyelembe vette, hogy tervbe van véve a 

korszerűsítés és a bővítés. Ha azonban ez mégis elmarad, a bírságok mértékét meg fogják növelni, 

várhatóan nagyságrendekkel. 

 

- Ahogyan az adatok is mutatják a telepre érkező szennyvizek mennyisége folyamatosan nőtt az 

utóbbi 10 évben, elsősorban a megnövekedett lakossági, valamint az ezzel párhuzamosan 

hosszútávon jelentkező intézményi igények miatt, de természetesen az agglomerációs ipari 

növekedés is hatással volt a folyamatokra. Mostanra elérte a kapacitása határát a tisztító, és 

fejlesztés nélkül nem tud újabb rákötéseket vállalni. Mindez a díjbevételeket is korlátozza, így a 

szennyvíztisztító nem tudna költséghatékonyan működni. 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

…/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 

pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételről 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű 

projekthez kötődő 2. fordulós pályázatra KEOP-1.2.0/09-11, a Nemzeti Környezetvédelmi 

és Energia Központ Nonprofit Kft-hez. 

 

2. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önerőt 24.674.759,- Ft összegben 

állapítja meg, melynek fedezetét az Abony Város Önkormányzata által kibocsátott Két 

Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Németh Zoltán projektmenedzser Hundert Wasser Kft. 

 Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. 

 

Abony, 2012. november 09. 

       Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 

            polgármester 


