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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása (a felhívás kódszáma: a KEHOP-

2.1.11.) a települési önkormányzatok és a víziközmű-szolgáltatók részére a víziközmű 

hálózatok infrastruktúrájának átalakítására, fejlesztésére, műszaki állapotának 

javítására, a víziközmű-rendszerek energia hatékonyság javítását szolgáló fejlesztések, 

a hálózati eredetű vízminőségromlás megszüntetése, rekonstrukciók, közszolgáltatási 

feladatok fenntartható megvalósítása és az üzembiztonság nevelése érdekében, 

valamint a víziközmű-hálózatok vízkészlet-gazdálkodási, tömörségi (vízveszteség és 

idegenvíz beszivárgás) szempontból történő állapotfelmerésére a megfelelő minőségű, 

hatékonyságú víziközmű-szolgáltatás megvalósítása érdekében. 

 

A felhívás célja, hogy az EU-s és a hazai határértékeknek megfelelő minőségi 

közüzemi ivóvíz-szolgáltatás országos megvalósítását biztosítsa, visszaszorítsa az 

ivóvíz minőségi problémákat, valamint támogassa a települési vízellátás fejlesztését, a 

szennyvízelvezetést- és tisztítást, a szennyvízkezelés fejlesztését, az alacsony szén-

dioxid-kibocsátási gazdaság felé történő elmozdulását minden ágazatban.  

 

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések 

megvalósítása: 

1. célterület: Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése 

2. célterület: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései 

3. célterület: Víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, a problémák 

feltárása 

 

A pályázaton való részvétel az önkormányzat számára a 2. célterület vonatkozásában 

lehetséges. 

 

A 2. célterület esetében – többek között - az alábbi tevékenységek támogathatóak 

önállóan:  

-  az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, 

módosítása, rekonstrukciója [csak a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben 

rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: 

MEKH) által jóváhagyott rekonstrukció támogatható];  

- szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója, beleértve az építészeti és a gépészeti 

feladatokat (csak a Vksztv. 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben 

rögzített, a MEKH által jóváhagyott rekonstrukció támogatható);  

 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 77 

milliárd Ft, mely forrást a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja, célterületenként az alábbi bontásban: 

1. célterület: 40 milliárd forint;  

2. célterület: 35 milliárd forint;  

3. célterület: 2 milliárd forint. 
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A támogatott kérelmek várható száma:  

1. célterület: 6-14 db;  

2. célterület: 8-25 db;  

3. célterület: 5-40 db.  
 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 50 millió Ft, 

maximum 10 Mrd Ft.  

A projekt megvalósítása esetében a támogatás arányának felső korlátja a 2. célterület 

esetében az elszámolható költségek 70%-a, azaz 30% önerő szükséges. 

 

A fentiek miatt a közszolgáltató kérésünkre a lehetséges pályázható beruházásokat a 

víziközmű szolgáltatás 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervében 

szerepeltette, melynek elfogadása szintén a mai ülés napirendjén szerepel.  

 

A DRV Zrt. helyi üzemvezetőségével folytatott korábbi egyeztetések alapján a 

pályázat adta lehetőségek figyelembevételével az alábbi beruházásokra javaslom a 

pályázat benyújtását: 

1. Dombóvár, Gunarasi út V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték tervezése 

5300 fm hosszban DN 200 KPE vezetékre, tervezett költség nettó 3.000.000.- Ft, 

2. Dombóvár, Pannónia út 34-40. vezetékkiváltás tervezése, tervezett költség nettó 

1.000.000.- Ft, 

3. Dombóvár, Pannónia út 34-40. vezeték kiváltás kivitelezése, 130 fm, tervezett 

költség nettó 10.000.000.- Ft, 

4. Dombóvár, N/5 kút melléfúrásos felújítása (tervezés és kivitelezés), tervezett 

költség nettó 35.000.000.- Ft, 

5. Dombóvár, Gunarasi út V. vízmű 2 db 300 m3-es szolgálati medence teljes 

felújítása, szigetelése, vízzárózása; tervezett költség nettó 20.000.000.- Ft. 

 

A beruházások összes költsége nettó 69.000.000.-, azaz bruttó 87.630.000.- Ft, 

melyből a pályázati forrás 61.341.000.-, a szükséges önrész 26.289.000.- Ft. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 19. naptól 2022. március 31. napig 

van lehetőség.  

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 

támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre azzal, hogy a 

projektek fizikai véghatárideje legfeljebb 2023. november vége, melytől eltérni 

kizárólag az Irányító Hatóság és a Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért 

Felelős Államtitkára együttes jóváhagyásával lehet. 

 

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 
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Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról a „Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 

fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák 

feltárására” című KEHOP-2.1.11. pályázatra 

 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Dombóvár Város Önkormányzata bruttó 87.630.000. Ft összegű támogatási 

kérelmet nyújtson be a Víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő 

fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák 

feltárására című KEHOP-2.1.11. pályázatra az alábbi célok megvalósítására: 

1. Dombóvár, Gunarasi út V. sz. vízműtelep tehermentesítő vezeték tervezése 

5300 fm hosszban DN 200 KPE vezetékre, 

2. Dombóvár, Pannónia út 34-40. vezeték kiváltás tervezése, 

3. Dombóvár, Pannónia út 34-40. vezeték kiváltás kivitelezése, 

4. Dombóvár, N/5 kút melléfúrásos felújítása (tervezés és kivitelezés), 

5. Dombóvár, Gunarasi út V. vízmű 2 db 300 m3-es szolgálati medence teljes 

felújítása, szigetelése, vízzárózása. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 30%-os mértékű önrészt, azaz 

26.289.000.- Ft-ot az önkormányzat 2022. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 

előkészítésére és benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén a támogatás 

biztosításával összefüggő jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2021. október 31. – a pályázat benyújtására  

Felelős: Polgármester  

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda  

 

 Pintér Szilárd  

 polgármester 


