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PROJEKTSTÁTUSZ 2018.01.07. 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00126 

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és 

-kezelési fejlesztés 14. (ÉMO14) 

A projektet Hejőbába Községi Önkormányzat, Hejőkürt Község Önkormányzata, Nemesbikk Község 

Önkormányzata, Oszlár Község Önkormányzata, Tiszapalkonya Község Önkormányzata és az NFP 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma valósítja 

meg. 

 

I. Projekt alapadatai: 

 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 2017.03.27. 

Támogatás összege: 2 966 000 000 Ft 

Összköltség: 3 489 411 765 Ft 

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.28. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.07.31. 

 

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 

 

 
Tervezési 

szeződés 

Kivitelezési 

szerződés 

Műszaki 

ellenőri 

szerződés 

PR szerződés 

Közbeszerzési / beszerzési 

eljárás státusza 
lezárult folyamatban lezárult lezárult 

Szerződés aláírásának 

dátuma 
2018.01.25. - 2018.08.13. 2018.06.25. 

Szerződés hatálybalépés 

dátuma 
2018.01.25. - 2018.08.24. 2018.06.25. 

Szerződéses összeg 14 500 000 Ft - 14 600 000 Ft 13 998 000 Ft 

Teljesítési határidő 

összegezés 

megküldését 

követő 

10. nap. 

- 

záró 

elszámolás 

elfogadásának 

napja 

záró 

elszámolás 

elfogadásának 

napja 

 

III. Műszaki tartalom: 

 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. 

(II.27.) Korm. rendelet szerinti fejlesztési igény: meglévő szvt. fejlesztése és csatornahálózat 

bővítése. 

  

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével a lakosok, közintézmények, vállalkozások kommunális 

szennyvize kerül elvezetésre egy szennyvíztisztító telepre. A felszín alatti víz állapota szempontjából 

http://www.nfp.hu/
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érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint 

Nemesbikk érzékeny, Hejőbába, Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya területe pedig fokozottan érzékeny 

kategóriába tartozik.  

Szakmai elvárás, hogy a beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 

kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, 

annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel 

ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország 

megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. 

 

Tervezetten 34 782 fm gravitációs és 19 176 fm nyomóvezeték fog a hálózatépítés során 

megvalósulni. 

 

A projekt indikátorai: 

 

Mutató Mérték-egység 
Célérték a projekt fizikai 

befejezésekor 

Javított szennyvízkezelésben 

részesülő további lakosság 
fő 4 930 

A fejlesztés eredményeként létrejött 

tisztítási kapacitás 
LE 5 500 

 

IV. Projekt státusza: 

 

Kivitelezés: 

 

• A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás Ajánlati Felhívása és Dokumentációja 

elkészült és minőségbiztosításra megküldésre került az európai uniós források 

felhasználásáért felelős miniszter, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 

(KFF) részére 2018.12.03-án. Jogszabályi követelményeknek megfelelően az Irányító 

Hatóság részére 5 munkanap, majd a KFF általi előzetes ellenőrzésre további 5 munkanap áll 

rendelkezésre. 

• Az eljárás indításának tervezett időpontja: 2018. december 20. 

Az ellenőrző hatáságok által esetlegesen előírt hiánypótlások az eljárás időszakait 

meghosszabbíthatják. 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításának várható időtartama: 4 hónap. 
• A versenyújranyitás szerint ajánlattételre 15 nap áll rendelkezésre, 

• Ajánlatok értékelése maximum 60 nap, 

• Az összegezés kiküldését követően 10 nap a szerződéskötési moratórium, 

• Szerződéskötésre várhatóan 2019. áprilisában kerül sor. 

 

Műszaki ellenőr: 

 

A „Megbízási szerződés „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 14. 

(ÉMO14)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00126 azonosítószámú projekt során műszaki 

ellenőri munkák ellátására” megnevezésű megbízási szerződés 2018.08.13-án került megkötésre 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a ISTER 

Mérnökiroda Kft. között. A szerződés 2018.08.24-én lépett hatályba. 

http://www.nfp.hu/
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A projekt keretében a FIDIC Mérnököt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság biztosítja. 

 

PR és nyilvánosság: 

 

A „Megbízási szerződés keretében a „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési 

fejlesztés 14. (ÉMO 14)” (KEHOP-2.2.2-15-2017-00126) projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási 

feladatok teljes körű ellátása” megbízási szerződés 2018.06.25-én került megkötésre a projektben 

résztvevő önkormányzatok és a HAR MERON Hungary Befektetési Tanácsadó Kft között, mely az 

aláírás napján hatályba is lépett. 

 

A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők. 

 

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 

• Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése  

• Projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 

• Lakossági fórum 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és sajtómegjelenések összegyűjtése 

• Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése 

• Sajtónyilvános mérföldkőrendezvények szervezése 

• A beruházás helyszínén „B" és „C” típusú tábla kihelyezése 

• Méidamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és sajtómegjelenések összegyűjtése 

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

• A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 

 

http://www.nfp.hu/

