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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozata

a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 

módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

A Kormány

 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritását 

az 1. melléklet szerint, az 1. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,

 2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint

a) a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”,

b) a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú, „Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz 

tisztítása” és

c) a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú, „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és 

bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése”

című nagyprojektek támogatásának növelését,

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze az  Európai Bizottságnál a  2.  pont szerinti 

nagyprojektekkel összefüggő határozatok módosítását,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 4. jóváhagyja a  2.  melléklet szerint a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0012 azonosító számú, „Szigetbecse települési 

ivóvízminőség-javító projekt” című projekt támogatási összegének növelését,

 5. hozzájárul a 2. és 4. pont szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

 6. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 

módosításáról szóló 1109/2014. (III. 6.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések Környezet és Energia Operatív Program

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

405,91 0,00 10,00 415,91

              Túlvállalás 37,972 Mrd Ft

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéb l: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 Összesen

769,94 774,60

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.1.1.
Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek

88,15 0,00 0,00

Megel zés, szelektív gy jtés, szerves hulladék lerakótól történ  
eltérítése, lerakással történ  ártalmatlanítás, szelektív hulladék 
begy jt  kapacitás fejlesztése, begy jtött hulladék el kezelése, 
lerakó kapacitás kihasználtságának növelése

VM  -

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás 189,81 0,00 0,00

Szennyvíztisztító telep létesítés, b vítés, korszer sítés
Csatornahálózat építés, b vítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezel  létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszer sítése 

VM NFM

1.3.0. Ivóvíz-min ség javítása 127,94 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez, Más vízbázisra áttérés, 
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás, Tartalékkutak, Vízm telepi létesítmények 
állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós intézkedési 
terv

VM BM

1.4.0
Országos közhiteles víziközm  
kataszter elkészítése

0,00 0,00 10,00 Egységes közm vagyon-adatbázis felállítása NFM  -

1. Prioritás 405,91 0,00 10,00

A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel rendelkez  

további miniszter

Prioritás rövid tartalma

(max. 500 karakter)
A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemz inek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz min ség-javító 
projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határid re teljesülnek. Ezeken túlmen en a vízellátás biztonsága megfelel  lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízm  által 
szolgáltatott víz min sége jellemz en megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelent s kockázatok terhelik az üzemel  vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció

(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethet  kerete

KMR+KONV

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felel s miniszter

2014-2015

4,66
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2. melléklet az 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz
2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

 A B C D E F G H I 

1. 
Projekt 

azonosító 

száma 

Projekt 

megnevezése 

Támogatást igényl  

neve 

Projekt 

támogatási 

összege 

(nettó Ft) 

Projekt 

támogatási 

összegének 

növekedése 

(nettó Ft) 

Projekt 

megnövelt 

támogatási 

összege 

(nettó Ft) 

Támogatás 

intenzitása 

(%) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 
KEOP-
1.2.0/2F/09
-2009-0021 

Tápió Menti Régió 
szennyvíz 
elvezetése és 
szennyvíz tisztítása 

Tápiómenti 
Területfejlesztési 
Társulás 

24 252 307 419 470 671 916 24 722 979 335 84,120446 

A projekt öt szennyvíz-kezelési 
agglomeráció húsz településén 
közel 80 000 lakos 
életmin ségének a javítását, 
valamint Tápió-mente 
környezeti állapotának javítását 
szolgálja. A beruházás 
keretében korszer sítésre, 
b vítésre kerül a nagykátai és a 
tápiószentmártoni, megépül a 
sülysápi, a szentl rinckátai és a 
tápiószelei szennyvíztisztító 
telep, valamint a települések 
szennyvízcsatorna-hálózata 
(több mint 500 km 
gy jt hálózat). 
A keletkez  szennyvíziszap a 
projekt keretében épül  
nagykátai szennyvíziszap-
komposztálóba kerül 
beszállításra. 

1. Támogatási szerz dés 
módosításának feltétele,hogy a 
projekttartalom módosításának 
elszámolhatóságát a támogatást 
igényl  igazolja. 

2. Kifizetési feltétel, hogy a 
megnövekedett többletforrással 
arányos saját er  rendelkezésre 
állását a támogatást igényl  
igazolja. 

3. 

KEOP-
1.3.0/09-
11-2012-
0009 

Békés megyei 
Ivóvízmin ség-
javító Program 

„Közép-Békési 
Térség” 
Ivóvízmin ség-javító 
Önkormányzati 
Társulás 

33 662 749 515 198 759 113 33 861 508 628 88,967950 

A projekt célja a „Közép-
Békési Térség” Ivóvízmin ség-
javító Önkormányzati 
Társulásban részt vev  66 
település 309 300 lakosának 
egészséges ivóvízzel való 
ellátása, a fogyasztásból ered  
egészségügyi kockázatok 
csökkentése, a derogációs 
kötelezettség teljesítése. 
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4. 
KEOP-
1.2.0/2F-
2009-0001 

Érd és térsége 
szennyvíztisztító 
telep 
rekonstrukciója és 
b vítése és 
szennyvízelvezet  
rendszer fejlesztése 

Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési- 
és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati 
Társulás 

28 693 077 830 200 157 838 28 893 235 668 91,396273 

Cél a csatornázottság növelése 
Érd, Diósd és Tárnok 
településeken, valamint a 
szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és 
kapacitásának b vítése. Az 
újonnan kiépítésre kerül  
gy jt hálózat teljes hossza 
mintegy 322 km, melyb l 
közel 20 km a nyomott 
vezetékek hosszúsága. 

Kifizetési feltétel, hogy a 
megnövekedett többletforrással 
arányos öner  rendelkezésre 
állását a támogatást igényl  
igazolja. 

5. 

KEOP-
1.3.0/09-
11-2013-
0012 

Szigetbecse 
települési 
ivóvízmin ség-
javító projekt 

Szigetbecse Község 
Önkormányzata 

147 361 500 39 771 000     

 

187 132 500 90,000000 

A projekt célja a 3 db kútból 
nyert nyersvíz vas-, mangán-, 
ammónia- és arzéntartalmának 
határérték alá csökkentése, 
ezáltal megfelel  min ség  
ivóvíz biztosítása Szigetbecse 
lakosainak. 

Kifizetési feltételek: 
1. A támogatást igényl nek a 
közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igényl nek el 
kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb összeget 
tartalmazó árajánlatot benyújtó
ajánlattév  kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató 
jogosult a támogatási szerz dés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelel en csökkentett 
támogatás támogatási 
szerz désben történ  
rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeleti 
F osztálya által kiállított 
szabályossági tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett 
többletforrással arányos öner  
rendelkezésre állását igazolni 
kell. 


