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2021. augusztus 16-án tartandó ülésére
2. napirendi pont
Tárgy: KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázaton való részvételről döntés
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 víziközmű
szolgáltatók, illetve ezek konzorciuma pályázhat. A pályázat támogatási intenzitása 70%., azaz 30%
önrészt kell biztosítani.
A Bakonykarszt Zrt., mint víziközmű szolgáltató a pályázati kiírást megvizsgálva (várható projektek
száma, minimális és maximális projektnagyság) arra a megállapításra jutott, hogy több
Önkormányzattal közösen konzorciumi formában célszerű a pályázatot benyújtani.
A pályázat lehetőséget adnak, arra, hogy a legrosszabb műszaki állapotban levő vezetékeinket
(ivóvíz, és szennyvíz csatorna) kicseréljük, felújítsuk.
Előzetes vizsgálatok kapcsán a Bakonykarszt Zrt. javasolja, két pályázat benyújtását, az
ivóvízvezeték rekonstrukció, és szennyvízcsatorna rekonstrukció tárgyában.
A pályázat elkészítése érdekében kigyűjtésre kerültek azok a vezetékek és szakaszok, ahol a legtöbb
meghibásodás történt.
Vászoly tekintetében a szennyvíz csatorna témában tisztítóaknák vízzáróságának helyreállítását
javasolják, az aknaszám 9 db. Ennek becsült költsége 6.300.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Vászoly, 2021. augusztus 09.

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat
…/2021. (VIII.16.) határozat
1. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Vászoly Község
Önkormányzata a Bakonykarszt Zrt.vel közösen konzorciumi formában pályázatot nyújtson
be a KEHOP 2.1.11 pályázati felhívás szerint.
2. A Vászolyt érintő becsült költségek összege 6.300.000 Ft, ami után a pályázat 70%
támogatottsága alapján 30%, 1.890.000 Ft önköltség terheli az önkormányzatot, amit a 2021.
évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosít
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