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PROJEKT STÁTUSZ 2019.08.10. 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00045 

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2) 
 
A projektet Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Csongrád 
Városi Önkormányzat és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság konzorciuma valósítja meg. 
 

I.  Projekt alapadatai: 
 
Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 12. számú változás bejelentés, 2019.04.16. 
Támogatás összege: 5 483 139 109 Ft 
Összköltség: 6 314 902 879 Ft 
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.12.01. 
A projekt fizikai befejezésének határideje:  2020.12.28. 
 
 
II.  Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 

 

 
Tervezési 
szeződés 

Kivitelezési 
szerződés 

Műszaki 
ellenőri 

szerződés 
PR szerződés 

Közbeszerzési / 
beszerzési eljárás 
státusza 

lezárult lezárult lezárult lezárult 

Szerződéses partnerek 
TECHNO-
HIDRO KK 
Konzorcium 

SV KEHOP 2 
Konzorcium 

KÖVITE-
PLUSZ 

Mérnöki, 
Tervező és 
Szolgáltató 

Kft. 

KEIOK Kft. és 
Har Meron 

Hungary Kft 
konzorciuma 

Szerződés aláírásának 
dátuma 

2017.02.20 2017.11.09 2018.08.31. 2018.08.30 

Szerződés hatálybalépés 
dátuma 

2017.02.20 2017.12.07 2018.08.31. 2018.09.26 

Szerződéses összeg 57 625 000 5 774 100 000 31 000 000 19 978 100 

Teljesítési határidő 2017.08.20 2020.12.06 2024.01.27 2021.01.27 
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III.  Műszaki tartalom: 
A projekt műszaki tartalma az alábbiak szerint követi a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - 
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben előírtakat: 
a.) A projekt megvalósításának helye Magyarország, Csongrád Városi Önkormányzat 
közigazgatási területe. A Csongrád központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. 
(II.27.) Korm.rendelet 2. sz. táblázatában szerepel, szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) és 
csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti 
szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció 
mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A beruházás célja a közműves 
szennyvízcsatorna hálózat belterületen történő zöldmezős kiépítése és telep fejlesztése. 
b.) A projekt megvalósításának helye Magyarország, Okány Község Önkormányzata közigazgatási 
területe. A Okány központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) 
Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, új szennyvíztelep építése (ÚT), szállítóvezeték építése 
(SZ) és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti 
szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció 
mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. A beruházás célja a közműves 
szennyvízcsatorna hálózat belterületen történő zöldmezős kiépítése és új szennyvíztisztító telep 
építése. Ennek keretében 1036 db új bekötés épül ki és egy 2560 LE biológiai kapacitású telep. 
c.) A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 
közigazgatási területe. A Kétegyháza központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 
25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) 
és csatornahálózat bővítése (CS) feladattal érintett. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti 
szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció 
mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át. Ennek keretében 646 db új bekötés épül 
ki és egy 3750 LE biológiai-, és 310 m3/d befogadó kapacitású telep. 
 
A projekt indikátorai: 
 

Mutató Mérték-egység Célérték a projekt fizikai 
befejezésekor 

Javított szennyvízkezelésben 
részesülő további lakosság 

fő 23 437 

A fejlesztés eredményeként létrejött 
tisztítási kapacitás 

LE 10 476 

 
IV.  Projekt státusza: 
 
Kivitelezés: 
 
A „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projektek keretében, 
Kétegyháza, Csongrád, Okány településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep, illetve 
csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei 
szerint Tartalomjegyzék” megnevezésű vállalkozási szerződés 2017.11.09-én került megkötésre 
Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata, Csongrád Városi 
Önkormányzat és az SV KEHOP 2 Konzorcium között. A szerződés 2017.12.07-én lépett hatályba. 
 



 

 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

 

Székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.; MyHive Thirteen Irodaház 

Postafiók: 1554 Budapest, Pf.: 118; 

Telefon/Fax: + 36 (1) 239-0420 ; 

Web: www.nfp.hu, E-mail: nfp@nfp.hu 

3 

Elvégzett munka 2019.03.28-ig: 
 
Engedélyek: 

 
Okány előrehaladás főbb sarokpontjai: 
A településrendezési terv módosítása továbbra sem fejeződött be. A kiviteli tervek készítése 
folyamatban van (2018. szeptember 30.). A Megrendelővel tartott egyeztetéseknek köszönhetően a 
csatornahálózat végleges koncepciója kialakult, ez alapján a tervező megkezdte a hálózat tervezését, 
ami várhatóan április hónapban befejeződik. Üzemeltetői és megrendelői egyeztetés folyamatos. 

 

E közmű hozzájárulások megérkeztek. A Tervező a leendő Üzemeltetőnek véleményezésre elküldte 
a terveket. 2018 04 24.-én az Üzemeltetői hozzájárulást a Tervező megkapta.  A vízjogi engedély 
módosítás tervdokumentációjának összeállítása folyamatban van, a nyomvonalak lőszermentesítése 
megtörtént. 

2015 05 08.-tól  Mérnök engedélye alapján Okány község területén a tervezési határokon belül a 
közmű feltárások megkezdődtek. Megkezdődtek az egyeztetések a közműszolgáltatók képviselőivel 
(DÉGÁZ) A Tervező a kiviteli terveket a Mérnöknek jóváhagyásra 2018 05 14.-én megküldte. A 
Mérnök 2018 05 23.-án a kiviteli tervek hálózati részét elfogadta. 
 
Kétegyháza előrehaladás főbb sarokpontjai: 
A vákuumos talajvízszint süllyesztési munkálatok továbbra is folynak. Mivel a vízszint nem az elvárt 
szinten csökken, így az a döntés született, hogy a biológiai medence alapozási szintjét megemeljük. 
Emiatt kiegészítő talajmechanikai méréseket végeztünk a területen. Ezeknek a terveknek a készítése 
folyamatban van, amit a Mérnökkel mihamarabb szeretnénk jóváhagyatni. Az építési területen a 
nagytömegű földmunkálatok megkezdődtek. A munkaterület körbekerítése megtörtént, az ideiglenes 
beközlekedő út elkészült. A technológiai és épületgépészeti tervcsomag véleményezés céljából 
átadásra került 2018-09-27.-i napon. 

A kiviteli tervek Mérnök általi elfogadása 2018.09.06-án megtörtént.  

Sor-
szám Engedély tárgya Építési 

helyszín 
Engedély 

kiadásának dátuma 
Engedély 

Érvényessége 

1. 

Okány szennyvízcsatorna hálózat 

vízi létesítményei vízjogi létesítési 

engedélyének módosítása 

Okány  2020. január 31. 

2. 
Okány, szennyvíztisztító telep, 

vízjogi létesítési engedélyes terv. 
Okány 2018.07.19. 2020. július 31. 

3. 

Kétegyháza, szennyvíztisztító 

telep, vízjogi létesítési engedélyes 

terv. 

Kétegyháza 2018.07.27. 
2020. augusztus 

31. 
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A régészeti szakfelügyeletre vonatkozó szerződés (Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum 
Nonprofit Kft.- Sade Kft.) aláírása folyamatban van, a hatóság által megjelölt 18-as és 78-as számú 
lelőhelyek érintettsége miatt. A szakfelügyelet várható ideje és hossza: 2019. első negyedéve, 60 nap. 

Az átemelők rekonstrukciójával kapcsolatban egyeztetés történt az üzemeltető, tervező és kivitelező 
részvételével. A kiviteli tervek ennek megfelelően készülnek el. 

 
Csongrád előrehaladás főbb sarokpontjai: 
A vízjogi létesítési engedélyt szeptember 11-i dátummal megkaptuk. Az építési engedélyes 
tervdokumentáció egyeztetése megtörtént, Vállalkozó benyújtása folyamatban. A bontási 
engedélyes tervdokumentáció egyeztetése megtörtént, Vállalkozó benyújtása folyamatban. 

A kiviteli tervek folyamatosan készülnek.  

 
Műszaki előrehaladás: 20 % 
Okány: 25 % 
Kétegyháza: 19 % 
Csongrád: 2 % 
 
Elvégzett munka 2019.05.13-ig 
 
Okány szennyvíztisztító telep: 
Geodéta általi kitűzések biztosítása, depóterület előkészítése, humusz leszedés és elszállítás. Ágyazati 
anyag depóterület kialakítás, ágyazati anyag beszállítása, tereprendezés. Talajvíz miatt, drén rendszer 
kiépítése, ideiglenes utak kialakítása.  
Biológiai műtárgy ágyazat készítés, szerelőbeton készítés. 2019.05.10-12.31-ig munkavégzés nincs. 
 
Okány hálózat: 
Thurzó utcában befejeződött a szennyvíz gerincvezeték fektetése, felépült a végakna, a helyreállítás, 
tereprendezés is megtörtént.  
A Kastélykert utcában a házi bekötések készítése és a szennyvíz gerincvezeték lefektetése megtörtént, 
a végakna kiépítésével. Felépítésre kerültek az átfolyós és fordító -tisztítóakna is. A lefektetett 
csatornaszakaszon tereprendezés, helyreállítás megtörtént. 
A Szabadság utcában a szennyvíz csatorna kivitelezése is véget ért a végakna felépítésével. A 
korábban elkészült csatornaszakaszokon a sikeres víztartási próba megtörtént. 
A Rákóczi és a Bokréta utcákban nyomóvezeték fektetése van folyamatban. 
Vésztői úton szennyvíz gerincvezeték és házi bekötések építése folyik, a Klapka Gy. u.-ban és a 
Somogyi B. u.-ban házi bekötő vezetékeinek építése megtörtént. 
 
Kétegyháza: 
Vákuumos talajvízszint süllyesztés munkálatai befejeződtek. 
Szennyvíztisztító biológiai műtárgy földmunkái egyelőre szünetelnek. 
Szennyvíztisztító szerkezetépítési munkák: megtörtént a konténerterem alaplemezének vasalása, 
betonozása, illetve az oldalfal vasalása és zsaluzása. 
 
Csongrád szennyvíztisztító telep: 
Műtárgy falának zsaluzása, betonozása 1-9. ütem. 
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Elvégzett munka 2019. június 19-ig: 
 
Kétegyháza: 
Több helyszínen történt gerincvezeték fektetés a bekötővezetékek egyidejű csatlakoztatásával, egyes 
helyeken házibekötések építésével. Az 1-es, 3-as, és 4-es átemelőknél folytatódtak a munkálatok. Az 
elkészült szakaszokon a terep helyreállítása megtörtént. 
 
Okány-hálózatépítés: 
8 utcában  víztartási próba, Tavasz, Templom és Thurzó utcákban vezeték fektetés történt. Köröspart 
utcában gravitációs csatornahálózat kivitelezése történt, Vésztő úton megtörtént a lefektetett 
nyomvonal mentén tereprendezés történt. Befejeződött a 3. és 4. sz. átemelő építése, helyreállítás 
megtörtént. A Szlávy és Víz utcai csatornaszakasz kivitelezése befejeződött a végakna megépítésével. 
Somogyi Béla és Bacsó Béla utcákban is elkezdődött, illetve folytatódtak a munkálatok. 
 
Elvégzett munka 2019. augusztus 10-ig 
 
Okány 
Hálózat: átemelők építése elkészült. Hálózat építés 4 helyszínen folyik. Szennyvíztisztító telepen a 
biológiai műtárgy alaplemeze elkészült. Falak vasszerelésének a 20% és az iszaptároló csarnok 
fogadó szintje. Toronydaru telepítésre került.  
 
Kétegyháza: 
Hálózat: a vasút alatti átfúrás kivételével a hálózat elkészült, nyomvonal helyreállítás szükséges. 
Telep: biológiai műtárgy szerkezetépítési kész, gépészeti alapszerelés 70% készültségen áll. 
Iszaptároló csarnok fogadó szintje elkészült. Próbaüzem indítása október végére várható. 
 
Csongrád: 
Hálózat: feltárások és előzetes kutatások folynak. Telep: biológiai műtárgy szerkezetkész, épületek 
felújítása megkezdődött. 
 
Műszaki ellenőr: 
 
A „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 
2. (DKMO2” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 azonosítószámú projekt során műszaki 
ELLENŐRI munkák ellátására,” megnevezésű megbízási szerződés 2018.08.31-én került megkötésre 
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a KÖVITE-

PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. között. A szerződés 2018.08.31-én lépett hatályba. 

A projekt keretében az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által biztosított FICIC mérnök Dér Ferenc. 
 
PR és nyilvánosság: 
 
A „Megbízási szerződés keretében a „Megbízási szerződés keretében a „Délkelet-Magyarországi 
szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)” megnevezésű megbízási szerződés 
2018.05.04-én került megkötésre Okány Község Önkormányzata, Kétegyháza Nagyközség 
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Önkormányzata, Csongrád Városi Önkormányzat és a KEIOK Kft. és Har Meron Hungary Kft 
konzorciuma között. A szerződés 2018.05.25-én lépett hatályba 
 
A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők: 
 

- Projekt aloldal létrehozása, működtetése, frissítése a településre és agglomerációjára 
vonatkozóan 

- Nyomtatott szórólapok készítése és lakossági terjesztése az egész projektre vonatkozóan 
- Lakossági fórum szervezése (3 db) 
- Sajtónyilvános nyitórendezvény szervezése (1 db) 
- Sajtónyilvános rendezvények szervezése (2 db) 
- „B” és „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése 
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
- Média megjelenés vásárlása az egész projekt vonatkozásában (18 db) 
- Fotódokumentáció (4 db) 
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény (1 db) 
- PR film készítése 
- Eredménykommunikációs anyagok készítése és lakossági terjesztése az egész projektre 

vonatkozóan 
- „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és kihelyezése 

 
Elvégzett munka 2019. augusztus 10-ig: 
 

- Aloldal: mindhárom település honlapjára feltöltésre kerültek az aloldalak; 
- B típusú tábla kihelyezésre került Okányban; 
- C típusú tábla kihelyezésre került Csongrádon és Kétegyházán; 
- 1-1 db lakossági fórum minden településen; 
- Nyitórendezvény Kétegyházán 2018.11.20-án; 
- Fotódokumentáció 
- Média-megjelenések: 
- Print: 

o Békés Megyei Hírlap 2 db 
o Csongrádi Hírek 1 db 

- Banneres megjelenés: 
o beol.hu 2018.11.10-2018.11.16. 
o beol.hu 2018.11.17-2018.11.23. 
o beol.hu 2019.06.23-2019.07.30. 

 

 


