
Tájékoztató Enying Város szennyvízcsatorna pályázatáról 
 
  

Enying Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2010. július 13-án a Környezet és 
Energia Operatív program keretében Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztása 
címmel. 

2010. áprilisában kaptam a feladatot, hogy a KEOP 1.2.0/B pályázat benyújtásának 
elıkészítését koordináljam. A feladat rendkívül összetett volt, hiszen az elızı kétfordulós 
pályázattal ellentétben egyfordulós pályázatot kellett elıkészíteni, ami azt jelenti, hogy amire 
korábban másfél év elıkészítés állt rendelkezésre jelen pályázatnál csupán 4 hónapra 
redukálódott.  

A feladatot megnehezítette, hogy a pályázati önrészt biztosító víziközmő társulatot is 
ezen idı alatt kellett megszervezni, és ezzel együtt bejegyeztetni.  

A pályázat gerincét a megvalósíthatósági tanulmány (M.T.), illetve a költséghaszon 
elemzés (angol rövidítéssel CBA- nak használjuk) adja. Ezekben a dokumentumokban kell 
elemezni a projekt szükségességét, a megvalósíthatóság ütemezését, annak módját, 
technológiáját, közbeszerzések ütemezését, a projektmenedzsment felépítését a PR 
tevékenység megszervezését (nyilvánosság tájékoztatása) és nem utolsó sorban pénzügyi 
lebonyolítását. A pályázat maga Enying város belterületi ingatlanait érinti, kivéve azt a 
területet, ami jelenleg is csatornázva van. A külterületi részek így Leshegy-Ófalu, illetve 
Alsótekeres nem részei a pályázatnak ott továbbra is szippantással oldják meg a 
szennyvízkezelést, amely az új tisztítómőben kerül majd elhelyezésre. Gyıztes pályázat esetén 
a szennyvíztisztító 0115/1-es helyrajzi számon lesz kialakítva, Enying és Kabókapuszta 
közötti területen. A településen 12 átemelı szivattyú biztosítja majd a szennyvíz zavartalan 
elvezetését.  

A pályázat elıkészítése folyamán a közremőködı szervezetekkel, érintettekkel számtalan 
tárgyalást folytattunk, többek között Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatóságán, Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál, az Fejér Megyei Állami 
Közútkezelı Kht.-nál tettünk látogatást pályázatunk sikere érdekében 

A pályázat összes költsége nettó 2 949.743.000 Ft, amely csaknem 3 szorosa Enying 
város éves költségvetésének. Ebbıl 2.426.227.000 Ft támogatásra pályázik az önkormányzat, 
amely 83,96%-os támogatási intenzitást jelent. A pályázat terjedelmét tekintve 1000 oldalt 
meghaladta. A pályázati önrészt az Enyingi Víziközmő-társulat biztosítja, errıl az április 22- i 
alakuló ülésen döntött a közgyőlés. A közgyőlésen továbbá meghatározták az érdekeltségi 
hozzájárulást. A fizetés mikéntjérıl a Víziközmő-tásulat hamarosan fogja értesíteni Önöket. 

A pályázat benyújtása után hiánypótlási vizsgálat történik. Ez megtörtént jelen pillanatban 
az 1000 oldalas dokumentumban 8 adat módosítását kérte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 
Ennek július utolsó hetében eleget kívánunk tenni. A döntés elıreláthatólag szeptember- 
október hónap folyamán születik . 

Nyertes pályázat esetén a kivitelezés 2011 júniusában kezdıdhet el. 
A pályázatról, annak részleteirıl Enying Város Szolgáltató Intézményében tudunk 

teljeskörő felvilágosítást adni.  
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