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Projekt Státusz 2021.02.12. 
 

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 

 

„Észak- és Közép- Dunántúli szennyvíz-elvezetési és - kezelési fejlesztés 4. 

(ÉKDU 4)” 

 
A projektet Bonyhád Város Önkormányzata, Lovas Község Önkormányzata, Béb Község 

Önkormányzata, Csót Község Önkormányzata, Adásztevel Község Önkormányzata, Nagytevel 

Község Önkormányzata, Ugod Község Önkormányzata, Nagygyimót Község Önkormányzata, 

Homokbödöge Község Önkormányzata, Bakonyszücs Község Önkormányzata, Bakonykoppány 

Község Önkormányzata, Devecser Város Önkormányzata, Kakasd Község Önkormányzata, 

Nagymányok Város Önkormányzata, Iváncsa Községi Önkormányzata, Besnyő Község 

Önkormányzata, Beloiannisz Község Önkormányzata, Berhida Város Önkormányzata, Papkeszi 

Községi Önkormányzata, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és az NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) 

konzorciuma valósítja meg. 

 

I. Projekt alapadatai 

Hatályos támogatási szerződés hatályba lépése: 2020.11.11. 

Támogatás összege: 8 491 902 231 Ft 

Összköltség: 9 624 115 408 Ft 

A projekt megvalósításának kezdete: 2015.12.17. 

A projekt fizikai befejezésének Támogatási 

szerződés szerinti határideje: 2021.04.09. 

               
Projekt egyes költségsora a hatályos TSZ szerint: 

Költségsor Támogatást igénylő Nettó összeg 

Tervezés, előkészítés  NFP Nonprofit Kft  52 500 000 Ft  

Műszaki ellenőr  NFP Nonprofit Kft  43 800 000 Ft  

PR, tájékoztatás  Több konzorciumi tag  30 778 000 Ft  

Építés  Több konzorciumi tag  8 990 633 605 Ft  

 

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 

 

 
Tervezési 

szeződés 

Kivitelezési 

szerződés 

Műszaki 

ellenőri 

szerződés 

PR szerződés 

Közbeszerzési / beszerzési 

eljárás státusza 
lezárult lezárult lezárult lezárult 

Szerződés aláírásának 

dátuma 
2017.03.21. 2017.12.13. 2018.09.20. 2018.10.19. 

Szerződés hatálybalépés 

dátuma 
2017.03.21. 2017.12.15. 2018.09.20. 2018.10.24. 
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Szerződéses összeg, nettó 52 500 000 Ft 8 994 367 256 Ft 43 800 000 Ft 30 778 000 Ft 

Teljesítési határidő - 1095 nap 

A kivitelezési 

szerződésben 

rögzített 

jótállási 

kötelezettség 

(36 hónap) 

időtartamá-

nak lejártáig 

Támogatási 

Szerződéssel 

összhangban 

valamennyi 

feladat 

szerződésszerű 

teljesítéséig 

tart 

 

III. Műszaki tartalom: 

 

A projekt megvalósításának helye Bonyhád település közigazgatási területe. 

Bonyhád központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. 

sz. táblázatában szerepel, "ÚT" feladattal érintett. Az agglomerációba tartozó Nagymányok, és 

Kakasd település is érintett a fejlesztésben (átemelő rekonstrukció). 

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

A projekt megvalósításának helye Balatonfűzfő, Gárdony település közigazgatási területe. A 

balatonfűzfői agglomerációba tartozó Lovas település is érintett a fejlesztésben. 

A Balatonfűzfő és Gárdony központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) 

Korm. rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) 

feladattal érintett. 

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

A projekt megvalósításának helye Csót, Bakonykoppány, Bakonyszücs települések közigazgatási 

területe.  

A Béb központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. 

táblázatában szerepel, a Bakonyszücs és Bakonykoppány települések csatornahálózat bővítése (CS) 

és a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF), továbbá szállító vezeték építés (SZ) feladattal 

érintett.  A szennyvíztisztító telep Csót településen helyezkedik el, tulajdonosi szerkezetét tekintve 

az agglomerációt alkotó, már szennyvízelvezető rendszerrel rendelkező települések önkormányzatai 

vagyonában van. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást 

követi. Az agglomerációt alakító települések: Béb; Bakonyszücs; Bakonykoppány; Ugod; Nagytevel; 

Nagygyimót; Csót; Adásztevel; Homokbödöge. 

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

A projekt megvalósításának helyszíne Iváncsa Község, Besnyő Község, Beloiannisz Község és 

Devecser Város közigazgatási területe. Az Iváncsa központú, valamint a Devecser központú 

szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27) Korm. rendelet 5. sz. táblázatában 

szerepel, a települések telep fejlesztés (TF) feladattal érintettek. A projekt műszaki tartalma a rendelet 

szerinti szennyvíz agglomerációs besorolást követi.  

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

A Berhida központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. 

sz. táblázatában szerepel, Berhida település csatornahálózat bővítése (CS) és meglévő 

szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet 

szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. A fejlesztés Papkeszi települést is érinti. 
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A projekt indikátorai: 

 

Mutató Mérték-egység 
Célérték a projekt fizikai 

befejezésekor 

Javított szennyvízkezelésben 

részesülő további lakosság 
fő 95 187 

A fejlesztés eredményeként létrejött 

tisztítási kapacitás 
LE 91 950 

 

IV. Projekt státusza: 

 
Kivitelezés:  

 

A „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú és Észak- és Közép-

Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU4) projekt keretében megvalósítandó 

szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a 

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” című szerződés a fent felsorolt Tagok (és Felsőörs Község 

Önkormányzata), valamint a Colas Alterra Építőipari Zrt. között 2017. december 13-án került 

megkötésre. A szerződés hatályba lépése 2017. december 15-én megtörtént.  

 

Felsőörs kilépésével szükségessé vált a szerződésmódosítás melynek aláírása megtörtént 2020. június 

05. napján.  

 

Vállalkozó 8. és 9. számú Változtatási javaslata alapján a Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása 

elfogadásra került, melynek aláírása folyamatban van. A változtatási javaslatok alapján az egyes 

települési költségelemeket érintő költségátcsoportosítás alapján a Támogatási Szerződés módosítása 

szükséges. 

 

Műszaki Átadás-Átvételi eljárások: 2020. április 28. nappal Gárdony szennyvíztisztító telep 

tekintetében Rész Műszaki átadás-átvétel, valamint 2020. november 26. és 2020. november 30. 

napjával minden projektelem vonatkozásában Műszaki átadás-átvételi eljárások lezajlottak. 

 

Kivitelező végszámlája és kapcsolódó dokumentumok benyújtása folyamatban van. 

 

2021. február 12.: A projekt fizikai készültsége: 100 % 

 

Megindításra került a projekt 2021. évi EUTAF ellenőrzése, a fizikai megvalósulást ellenőrző 

helyszíni bejárás 2021. február 8. és 9. napokon lezajlott, a pandémiás helyzetre való tekintettel, ahol 

megoldható, személyi kontakt nélkül. 

 
Műszaki ellenőr:  

A „Megbízási szerződés „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 4. 

(ÉKDU 4)” elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítószámú projekt során műszaki 

ellenőri munkák ellátására” megnevezésű megbízási szerződés 2018. szeptember 20-án került 

megkötésre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és az UTIBER Közúti Beruházó 

Kft. között. A szerződés 2018. szeptember 20-án lépett hatályba.  

http://www.nfp.hu/
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A FIDIC Sárga Könyv (2011.) 3.1 előírásainak megfelelően a „Megrendelőnek ki kell jelölnie a 

Mérnököt, aki a feladatait a Szerződés szerint köteles elvégezni.” A KEHOP-2.2.1-15 

azonosítószámú Pályázati Felhívás, valamint a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a 

FIDIC Mérnök feladatokat, az építési vállalkozási szerződés hatálybalépése után, az NFP Nonprofit 

Kft. saját munkavállalója, Palló József látja el.  

 

 
PR és nyilvánosság:  

 

A „Megbízási szerződés keretében a „Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvíztisztítása, új 

szennyvíztelep megvalósítása (ÉKDU4) projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00013) megvalósításával 

kapcsolatos PR és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása” megbízási szerződés 2018. október 

19-én került megkötésre a fent felsorolt Tagok, valamint KEIOK Közép-Európai Innovációs és 

Oktatási Központ Kft. és a HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Kft. között, mely 

2018. október 24. napján hatályba lépett.  

 

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők:  

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése  

• Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése (23.000 db)  

• Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése (8 db)  

• Lakossági fórum (7 db)  

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése 

(folyamatos)  

• Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése (1 db)  

• Egyéb sajtónyilvános rendezvény szervezése (6 db)  

• A beruházás fő helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése (1 db)  

• „C” típusú tájékoztató tábla (15 db)  

• Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (4 alkalom, 22 db)  

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (folyamatos)  

• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése (1 db)  

• PR film készítése (1 db)  

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése 

(folyamatos)  

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése (23.000 db)  

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal  

• „D” típusú emlékeztető táblák (16 db)  

 

2019. szeptemberében a PR-feladatokat ellátó cég leadta az 1. sz. részszámláját. Ugyan a Vállalkozó 

előleget nem igényelt a projekt során, de mivel közbeszerzés köteles volt az eljárás, ezért a 

szerződésben a 30%-os előleg lehetőségének szerepelnie kellett volna. Mivel ez kimaradt belőle, ezért 

szükség volt a PR-szerződés módosítására. 

PR Megbízott által elkészített eredménykommunikációs anyagok az Irányító Hatóság által 

elfogadásra kerültek. A „D” típusú emlékeztető táblák elkészítése és kihelyezése folyamatban van, 

valamint elkészült a PR film, mely megküldésre került az Irányító Hatóság részére. 

http://www.nfp.hu/
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PR Megbízott a kialakul járványügyi veszélyhelyzet miatt 2020. november 12. napján akadályközlést 

nyújtott be. 

PR Megbízott 2021. február 02. napján küldött tájékoztatása szerint a projekt zárórendezvény a 

járványügyi helyzetre való tekintettel online kerülne megvalósításra tervezetten 2021. február 23. 

napján. 

Az NFP Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP, Társaság) feladata a 2014-2020 programozási 

időszakban KEHOP keretében megvalósuló szennyvíz-elvezetési és tisztítási, az ivóvízminőség-

javító beruházások, a hulladékgazdálkodási, továbbá távhőszolgáltató szektort érintő, 

energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektek 

előkészítése és megvalósítása a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet, a 158/2016. (VI. 13.) Korm. 

rendelet előírásai-, valamint a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat előírásai szerint, az azokban 

rögzített projektek vonatkozásában. 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről 

szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet az 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelettel 2020. június 18-án 

hatályon kívül helyezte a kihirdetett vészhelyzeti állapotot megszüntette. 

 

2020. november 11-én hatályba lépő a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) egyéb 

rendelkezések mellett rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések is rögzítésre kerültek a 

Rendelet 3. pontja az alábbi előírásokat rögzíti:  

 

„3. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések 

5. § (1) Tilos – a 6. § szerinti kivétellel – rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve 

tartani. 

(2) Rendezvény helyszínén – a 6. § szerinti kivétellel – a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos 

tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodni tilos. 

(3) Ezen alcím alkalmazásában rendezvény különösen 

a) a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint 

nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást 

főszolgáltatásként nyújtó esemény, 

b) a kulturális esemény, 

c) a sportesemény, 

d) a magánrendezvény, valamint 

e) a karácsonyi vásár. 

(4) Ezen alcím alkalmazásában a vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a 

temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek. A szertartás megtartásáról a vallási közösség 

dönt. 

(5) Ezen alcím alkalmazásában az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás 

útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő 

előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz 

elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik. 

6. § (1) A sportrendezvényen nézőként tartózkodni tilos. 

http://www.nfp.hu/
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(2) A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. 

(3) A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban 

az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. 

(4) A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az ötven főt. 

(5) A házasságkötésnél kizárólag 

a) a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, 

b) a házasulók, 

c) a házasulók tanúi, 

d) a házasulók szülei, nagyszülei, 

e) a házasulók testvérei és 

f ) a házasulók gyermekei 

lehetnek jelen. 

7. § Az 5. § és a 6. § szerinti védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a 

rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.” 

 

Fentiek alapján az NFP és konzorciumi partnerei által előkészítés és megvalósítás alatt álló Európai 

Uniós forrásból finanszírozott projektek keretében a rendezvényeket, lakossági fórumokat és 

egyéb tájékoztatási célú összejöveteleket a rendelet hatálybalépéstől kezdődően a Rendelet 28.§-

ban foglalt határidőig (2020. december 11.) elhalasztásra kerülnek.  

 

A fenti kéréssel érintett, a kötelező tájékoztatáshoz kapcsolódó nyilvános rendezvények a teljesség 

igénye nélkül alábbiak: 

- sajtónyilvános események (ünnepélyes projektnyitó események, alapkőletétel, egyes 

beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.),  

- sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvények, 

- lakossági fórumok szervezése. 

 

Az NFP Nonprofit Kft. a Rendeletben foglaltakra tekintettel a fentiekben hivatkozott nyilvános 

rendezvények és egyéb összejövetelek elhalasztása mellett döntött a Rendelet 28.§-ban foglalt 

határidőig (2020. december 11.), ezzel támogatva a magyar állampolgárok egészségének 

megóvását. 

http://www.nfp.hu/

