
ELŐTERJESZTÉS 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. augusztus 3. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: KEHOP 2.1.11. pályázati felhívás, víziközműhálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek 

állapotfelmérésére 

Előterjesztő:  Gyurka Miklósné polgármester 

Előkészítette:  Lutár Mária vezető főtanácsos 

Fodorné Tulok Viktória pénzügyi ügyintéző 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bakonykarszt Zrt. 2021. július 23-án kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 

Magyarország Kormánya pályázatot írt ki víziközműhálózatok átalakítására, 

hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek állapotfelmérésére. 

A pályázat 2. számú célterülete - amire települési önkormányzatok és víziközmű szolgáltatók, 

illetve ezek konzorciuma pályázhat – a víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztéseire 

nyújt támogatást.  

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

A Bakonykarszt Zrt. felmérte az ivóvíz és szennyvíz csatorna hálózatok állapotát és kigyűjtötte 

azokat a vezetékeket, amelyeken az utóbbi években a legtöbb meghibásodást tapasztalták. Ezen 

adatok alapján Hegymagas Község Önkormányzata vonatkozásában 8 darab tisztítóakna 

vízzáróságának helyreállítását fogalmazták meg rekonstrukciós igényként, melynek becsült 

költsége 5.600.000Ft, ebből az Önkormányzatnak 1.680.000 Ft önrészt kellene biztosítania. 

A Bakonykarszt Zrt. a pályázati anyag összeállításához a következő kérésekre várja az 

Önkormányzat válaszát: 

1. Egyetért-e az Önkormányzat a fent felsorolt utcákban található gerincvezetékek 

felújításával? 

2. Felmerül-e az Önkormányzat részéről további vagy más rekonstrukciós igény, ami 

ebből a pályázatból finanszírozható? 

3. Az Önrészt az Önkormányzat vállalja-e?  

A költségvetés e célra előirányzatot nem tartalmaz, az önrész a tartalék terhére biztosítható. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést véleményükkel kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település szennyvízcsatorna 

hálózatán 8 darab tisztítóakna vízzáróságának helyreállítását szükségesnek tartja.  

A Képviselő-testülete támogatja a Bakonykarszt Zrt. által benyújtandó 5.600.000 Ft, azaz 

Ötmillió-hatszázezer forint összegű pályázatot, és nyertes pályázat esetén a helyreállítási 

költséghez 30 % önrészt, 1.680.000 Ft-ot, azaz Egymillió-hatszáznyolcvanezer forintot biztosít 

a 2021. évi általános tartalék terhére.  

A Képviselő-testület részéről további rekonstrukciós igény nincs. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Bakonykarszt Zrt-t 

tájékoztassa. 

 

Határidő:  2021. augusztus 9. 

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 

 

Hegymagas, 2021. július 27. 

 

        Gyurka Miklósné 

           polgármester 


