
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2008. őszén nyújtott be 
pályázatot a település szennyvíz-beruházásnak előkészítésére a 

Környezeti és Energia Operatív Program pályázati kiírására.  

A pályázat 2008. december 12-én részesült pozitív elbírálásban. 
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Pályázati kiírás neve és kódszáma: Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós 
pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására, KEOP-1.2.0. 

Pályázat címe: Nagydorog nagyközség szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása 

Pályázat azonosítószáma: KEOP-7.1.2.0-2008-0198 

Projektgazda neve és címe: Nagydorog Nagyközség Önkormányzata – 7044 
Nagydorog Kossuth u. 81. 

Projekt összköltsége: 41.500.000 Ft 

Támogatás összege és mértéke: 35.275.000  Ft, 85% 

Projekt időbeli ütemezése: Kezdési időpont: 2009. február 

Befejezési időpont: 2010. március 

Közreműködő szervezet neve és címe: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóság (KVVM FI) - 1134 Budapest, Váci út 45. 

Projekt rövid leírása: 

    Nagydorog területén nincsen kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A település 
egyéb infrastrukturális ellátottsága jó, a vezetékes ivóvíz és gázellátás kiépítése 
megtörtént, vezetékes telefonellátottsággal rendelkezik. Az érintett településen a 
lakások kialakítása összkomfortos. A projekt megvalósításának célcsoportja 
elsősorban a település lakossága. A lakosságon keresztül az intézmények és 
vállalkozások is érintettek lesznek a projekt eredményeiből. Mivel a településen belül 
az intézmények önkormányzati fenntartásúak, így a települési önkormányzat több 
szempontból is érintett. Jelenleg a keletkezett szennyvizet közüzemű 
szennyvízcsatorna hiányában közműpótló berendezésekben (szennyvízgyűjtő 
medencék) helyezik el, de gyakori a ma már szabálytalan szikkasztó aknák jelenléte 
is, melyek a nagyközségre jellemző, gyakori magas talajvízállás esetén különösen 
környezetszennyezési forrást jelentenek. A vízzáróan megépített 
szennyvízgyűjtőkben összegyűjtött szennyvíz nagyobb része a környező 
szeméttelepek mellett kerül elhelyezésre. A jelen projektben tervezett zárt 
szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítésével megszüntethető a 
községben a felszín alatti vízkészletek szennyeződése. Nagydorog 2906 LE 
terheléssel önállóan szerepel a 30/2006(II. 08) Korm. rendelet agglomerációs 

http://www.nfu.hu/


listáján. a jogszabályban előírt megvalósítási határidő 2015. december 31.  
   A Gemenc Bau Tolna Kft elkészítette az elvi vízjogi engedélyezési 
tervdokumentációt, melyre a KDT Vízügyi Igazgatóság elvi vízjogi engedélyt adott. A 
beruházás megvalósítására két alternatíva került megvizsgálásra, melyek több 
szempontú értékelése műszaki, jogszabályi, költségterv-költséghatékonyság, 
gazdaságossági, környezetvédelmi és műszaki fenntarthatósági kategóriákra épül. A 
cél olyan változat kiválasztása, mely a lehető legjobb műszaki megoldás mellett a 
legjobb környezetvédelmi eredményt biztosítja a legkedvezőbb munkafeltételekkel és 
az elérhető legjobb gazdasági hatásokkal működtethető. 

A várható eredmények alapján: 

-        A település kb. 1000 lakása szennyvízcsatorna hálózattal kerül ellátásra, 

-        Megépül 15000 fm csatorna, 

-        A szennyvízcsatorna befogadója a 270 m³/nap kapacitású szennyvíztisztító, 

-        Összesen évente több mint 98000 m³ szennyvíz kerül megtisztításra, ami így 
nem szennyezi a környezetet. 

  

A projekt feladatai - az előkészítési munkák: 

-        Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

-        I. fordulóhoz kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása 

-        Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése 

-        Terület előkészítés 

-        Tervdokumentáció elkészítése 

-        Engedélyeztetés 

-        II. fordulós pályázati dokumentáció összeállítása 

-        Megvalósításhoz (II. forduló) kapcsolódó közbeszerzési dokumentációk 
összeállítása 

-        Projektmenedzsment 

 

  

2009. december 14. 



2009. december 14-én Nagydorog Nagyközség Önkormányzata szerződést 
kötött a pécsi székhelyű „MÁRTON-INVEST” Beruházásszervező Bt.-vel, 
amely cég a legkedvezőbb ajánlatot adta a KEOP-pályázat keretében zajló 
szennyvízberuházás önerejét biztosító víziközmű társulat szervezésére és 
megalakítására. A víziközmű társulat tervezett neve Nagydorogi 
Szennyvízközmű Építő Víziközmű lesz. 

  
A szerződés keretében a megbízott „MÁRTON-INVEST” Bt. az alábbi 
tevékenységeket végzi majd: 
- a társulat érdekeltségi területének lehatárolása 

- lakossági tájékoztatás érdekeltek részére a társulat jogi, pénzügyi működéséről a 
közműépítésben érintett területén várhatóan 4-5 lakossági fórum keretében 

- az előzetes szándék nyilatkozatok aláíratását végző önkéntes szervezők 
munkájának segítése, irányítása. 
- a társulat alakítását előkészítő szervező bizottság létrehozása, a szervező bizottság 
munkájának irányítása, a szervező bizottság döntéseinek végrehajtása. 
- a társulat pénzügyi-gazdasági számításának elkészítése. 
- a társulat Alapszabály tervezetének elkészítése. 
- a társulat alakuló közgyűlésének levezetése, jegyzőkönyvének elkészítése 

- a társulat cégbírósági bejegyzése során jelentkező feladatok végrehajtása 

- a társulat hitelkérelméhez szükséges dokumentumok elkészítése, közreműködés a 
hitelkérelem összeállításában. 
  

A Víziközmű Társulat szervezésének várható indítása 2010. február eleje, 
melynek pontos részleteiről a lakosságot tájékoztatni fogjuk. 

  

 
  

2009. december 29. 

  

  
Beadásra került a tanulmány 

  
2009. december 23-án elkészült a szennyvíz-pályázat ún. köztes Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmánya (RMT), mely alapja lesz a 2. fordulós pályázat 
anyagának. 
  
A tanulmányt készítő Tér-Faktor Kft. a tervező Zs-Zsomp Konzorcium (Gemenc Bau Tolna 

Kft. és Kristály Kft. konzorciuma) által rendelkezésre bocsátott műszaki adatok alapján 

készítette el a mellékleteivel együtt több, mint 200 oldalas dokumentumot. 

A szennyvíz-pályázat előkészítésének megvalósítását koordináló Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál (KVVM FI) átnézik és értékelik a beadott 

tanulmányt, ennek értékékeléséről, valamint a szükséges javításokról várhatóan 2010. február 

közepén értesítik a projektgazda nagydorogi önkormányzatot. 



  

 

  

2010. február 9. 
  

Lakossági fórumok 

  

Nagydorogon a szennyvízcsatornázás európai uniós pályázati program (KEOP-7.1.2.0-

2008.0198) keretén belül hamarosan megkezdődik. A beruházás műszaki tartalmáról, a 

megvalósulás várható üteméről és a megalakítandó vízi közmű társulattal kapcsolatos 

kérdésekről  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOT hívnak össze az érdekeltek 
számára a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében a következő 
időpontokban: 

  

- 2010. február 11. (csütörtök), 18 órakor 

Érintett utcák: Paksi utca, Ságvári Endre utca, Damjanich utca, Jókai utca, József Attila utca, 

Kossuth utca egy része, Klapka György utca, Táncsics utca egy része, Hámán Kató utca 

- 2010. február 18. (csütörtök), 18 órakor 

Érintett utcák: Kossuth utca egy része, Táncsics utca egy része, Irinyi utca, Vécsey utca, 

Kossuth tér, Gábor Áron telep, Kiss Ernő utca, Vasvári utca, Petőfi utca, Görgey utca, 

Vörösmarty utca 

- 2010. február 25. (csütörtök), 18 órakor 

Érintett utcák: Széchenyi utca, Bem utca, Rákóczi utca, Batthyány utca, Bartók utca, Perczel 

Mór utca, Zalka Máté utca, Lőrinci út és Vasút utca 



  

A tájékoztató napirendi pontjai: 

1. Tájékoztató a beruházás megvalósulásának helyzetéről. 

2. Tájékoztató a beruházás műszaki tartalmáról. 

3. Tájékoztató a vízi közmű társulat szervezésének feladatairól. 

  

A vízi közmű társulat alakuló közgyűlése akkor határozatképes, ha az érdekeltek 67 %-a jelen 

van, vagy képviselő útján képviselteti magát. 

  

Minden ingatlantulajdonost várunk a lakossági fórumokra! 

  

 - 2010. április 2. 

  

Elfogadták, és továbbtervezésre alkalmasnak ítélték az RMT-t 

Március végén a KVVM Fejlesztési Igazgatósága írásban tájékoztatta Nagydorog 
Nagyköszég Önkormányzatát arról, hogy a "Nagydorog nagyközség 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" című, KEOP 7.1.2.0-2008-0198 
számú projekt keretében benyújtott – a szekszárdi székhelyű Kapos-Faktor Nonprofit 
kft.  által készített - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt (RMT) elfogadta, és 
továbbtervezésre alkalmasnak találta. 

Az elfogadott RMT az alapja a leendő beruházás műszaki-pénzügyi paramétereinek 
és a nyár folyamán benyújtandó 2. fordulós dokumentációnak. 

  

------------------------------------------------ 

  

 - 2010. május 19. 

  



Megalakult a víziközmű társulat 

Május 19-én tartotta alakuló taggyűlését a Nagydorog Szennyvízközmű Építő 
Víziközmű Társulat a nagydorogi sportcsarnok épületében. 

A megjelent érdekeltek és képviselők által képviselt érdekeltségi egységek száma 
787 vagyis az összes érdekeltségi egység (1107 db) 71%-a, ami a jogszabályok 
szerint a társulat megalakítását lehetővé tette. 

A Társulat az előterjesztett alapszabályát elfogadta, majd megválasztotta a 
tisztségviselőit. A nyolctagú Intéző Bizottság elnöke Veres Imre lett, míg a háromtagú 
Ellenőrző Bizottságé Jaksa János. 

Meghatározásra került az érdekeltségi egység után fizetendő hozzájárulás mértéke 
is: természetes személynek 260.000 Ft/egység, míg nem természetes személynek 
200.000 Ft/egység. 

A Társulat cégbírósági bejegyzése folyamatban van. 

  

------------------------------------------------ 

  

  

 - 2010. június 28. 

  

Lezárult az Állami Számvevőszék ellenőrzése 

Nemrég zárult le az Állami Számvevőszék (ÁSZ) pécsi székhelyű Baranyai Megyei 
Ellenőrzési Irodájának ellenőrzése, melynek tárgya a szennyvízberuházás volt. 

Az önkormányzatok gazdálkodását a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ÁSZ is 
ellenőrzi. Az Országgyűlés kérésre 2010. júniusában átfogó jelentés készül a vizek 
védelméről és a vízgazdálkodási feladatok ellátásáról az ország önkormányzatainál, 
melynek Nagydorog Nagyközség Önkormányzata is részese. 

A május vége óta zajló ellenőrzés június végén egy számvevői jelenéssel zárult. Az 
ellenőrzés keretében az Ász megvizsgálta, hogy a vizek védelmét szolgáló 
önkormányzati intézkedése eredményeként kialakított jogi-, szervezeti-, pénzügyi és 
monitoring feltételrendszer hatékonyan és eredményesen támogatta-e a hazai 
vízgazdálkodás és a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulását. 

  

  



------------------------------------------------ 

  

 - 2010. július 9. 

  

Beadásra került a második fordulós pályázat 

  

Július 2-án beadásra került a „Nagydorog nagyközség szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” című projekt második fordulós pályázati anyaga az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív program támogatási 
rendszeréhez. 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata a Kapos Innovációs Nonprofit Kft-t bízta 
meg a dokumentáció összeállításával és pályázatot tartalmi-formai szempontból 
értékelő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához való 
eljuttatásával. 

A beadott pályázatot a közreműködő szervezet KVVM FI már KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0046 azonosító jellel regisztrálta is július 7-én. A regisztráció nem jelenti a 
pályázat formai befogadását, ahhoz kapcsolódó hiánypótlásra felszólító levelet a 
jogszabályi határidőn belül kell a KVVM FI-nek kiküldeni. 

------------------------------------------------ 

  

2010. augusztus 31. 

Befogadásra került a második fordulós pályázat 

  

Sikeresen teljesítette az önkormányzat a KVVM FI általi kért hiánypótlást, így a 
jogosultsági és formai szempontból megfelelő a „Nagydorog nagyközség 
szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című projekt második fordulós 
pályázati anyaga, azaz befogadásra került a pályáztató szervezet által augusztus 25-
én. 

  

A befogadást követően megkezdődik a szakmai-tartalmi értékelés, mely során eldől, 
hogy támogatásban részesül-e a pályázat és ha igen, akkor milyen feltételekkel és 
mekkora összeggel. A támogatási döntés várható ideje 2010. október-november 
hónapok. 



---------------------------------------------- 

  

Összefoglaló a szennyvízpályázat I. fordulójáról 

2010. szeptember 27. 

  

- 
          Nagydorognak, mint 2000 lakos egyenérték (LE) feletti településnek 

jogszabályi kötelezettsége a szennyvíz-probléma megoldása 2015-ig 

- 

          A fenti okból kifolyólag Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 2008 őszén 

pályázott a KEOP-1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés és tisztítás” kétfordulós 
pályázati konstrukció első fordulójára 

- 

          A KEOP-1.2.0 pályázati konstrukció első fordulója a beruházás előkészítésre 

irányul, míg a második forduló már maga a beruházási, azaz az építési szakasz 

- 

          Az elsőfordulós pályázat elbírásáról szóló levél decemberben került kiküldésre 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (KVVM FI), 
mint a fenti pályázati konstrukció közreműködő szervezete által 

- 

          Az első fordulós költségek 85%-át nyerte meg az önkormányzat a pályázat 

keretében, amihez 15% önerőt biztosított. 

- 

          A pályázat Támogatási Szerződés 2009. februárban került aláírásra, ami után 

elkezdődhetett az előkészítési szakasz megvalósítása 

- 

          2009 tavaszán kiválasztásra kerültek azon a cégek, melyek az előkésztési 

szakaszban szolgáltatást nyújtottak az önkormányzat számára 

- 

          Az első forduló során az alábbi tevékenységek valósultak meg a projekt által 

finanszírozva: 
- 

              Az első fordulós beszerzési eljárások és a tervezői közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása 

- 



              Terület előkészítés tanulmányok készítése (talajmechanika, geodézia, 

régészet) 
- 

              Tervezés (a meglévő tervek felülvizsgálata és az ún. tendertervek 
elkészítése) 

- 

              Engedélyeztetés (az illetékes környezetvédelmi hatóságnál) 
- 

              Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 

- 

              Projektmenedzsment feladatok 

- 

              Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

- 

              2. fordulóra beadandó pályázati dokumentáció, és a hozzá kapcsolódó 
közbeszerzési dokumentáció összeállítása 

- 

          Önerőből megvásárlásra került szennyvíztisztító telep területe 

- 

          2009. decemberében a Márton-Invest Beruházásszervező Bt-vel megkötött 
szerződéssel megkezdődött a viziközmű társulat szervezése. 

- 

          A viziközmű társulat biztosítja majd a beruházáshoz szükséges önerőt a 2. 
forduló során 

- 

          2010. februárjában több lakossági fórum került megrendezésre, ahol az 
érdekeltek részletes felvilágosítást kaphattak a tervezett beruházásról, a viziközmű 
társulat megalakulásának feltételeiről. 

- 

          2010. márciusában KVVM FI által elfogadásra került a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány. 

- 

          2010. májusában megalakult a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Viziközmű 
Társulat. 

A Vziközmű Társulat megalakításának jogszabályi feltétele, hogy az 
érdekeltek 67 %-a képviseltesse magát az alakuló taggyűlésen. Nagydorogon 
az érdekeltek, illetve a képviselők által képviselt érdekeltségi egységek aránya 
71 % volt, ami lehetővé tette a Viziközmű Társulat megalakítását és 
cégbírósági bejegyzését. 

- 



          Párhuzamosan a viziközmű társulás szervezésével zajlott a pályázathoz 

szükséges rákötési hajlandóságról szóló nyilatkozat összegyűjtése, aminél 
megvalósult a lakók 75%-os támogatása 

- 

          2010. júliusában került beadásra a 2. fordulós pályázat, melynek 
hiánypótlását augusztusban készítette el az önkormányzat 

- 

          A második fordulós pályázat augusztus végén került befogadásra formai 
szempontból, jelenleg a tartalmi-szakmai értékelés zajlik. 

- 

          A 2. fordulós pályázat eredménye várhatóan novemberben fog kiderülni. 
- 

          2010. augusztus 25-én került sor az első fordulós pályázat lezárása. Ennek 

keretében benyújtásra került a Záró Projekt Előrehaladási Jelentés, valamint a Záró 
Kifizetési Kérelem, amelynek elfogadása után hivatalosan is lezárul az előkészítési 
szakasz. 

  

  

  

  

 

http://www.kvvmfi.hu  
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