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MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

„IVÓVÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA MONORON” CÍMŰ, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 AZONOSÍTÓSZÁMÚ 

PÁLYÁZATÁNAK ÜNNEPÉLYES KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁRÓL 

 

 

Monor Város Önkormányzata 2013-ban sikeresen pályázott a Monort és Monorierdőt ellátó 

ivóvízhálózat és rendszer fejlesztését és korszerűsítését magában foglaló ivóvízminőség javítása 

program megvalósítására. A támogató döntés értelmében a projekt nettó összköltsége 752.850.480,- 

Ft, melyből a támogatás 653.717.116,- Ft. 

A projekt célja, hogy a beruházás végén tiszta és egészséges (határértékek alatti ammónia-, vas-, és 

mangántartalommal bíró) víz folyhasson Monoron és Monorierdőn a lakások csapjaiból. 

Az előkészítési fázist (tervezés, tanulmánykészítés és közbeszerzés) követően 2014. szeptember 30-

án, a kivitelezői vállalkozási szerződés aláírásával indulhat a kivitelezés, melynek első lépése a 

kiviteli tervek elkészítése. Ezt követően kezdődhetnek a tényleges munkálatok, melyek során 

megépítésre kerül a vízmű telepen a tisztítómű egy kezelőépülettel, illetve elkezdődik a 

vezetékhálózat (125 km hosszban) tisztítása mechanikai módszerrel. 

A távlati fogyasztási igényeket is figyelembe véve a megépülő technológia napi 3300 köbméter vizet 

tud majd megtisztítani. A rendszer zavarmentes működését irányítástechnikai rendszer fogja 

felügyelni. 

A kivitelezés egyes szakaszairól a kivitelező és az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a 

lakosságot, különös tekintettel a közlekedést is érintő, útfelbontással járó munkálatokra. A 

szakemberek szerint a megépülő víztisztító teljes kapacitással 2015 második felében kezdheti meg 

működését. 

 

 

ALAPADATOK 

 

Projekt megnevezése: Ivóvízminőség javítása Monoron 

Operatív program: KEOP 

Beruházás helye (régió): Közép-Magyarország 

Beruházás helye (helység, megye): Monor, Monorierdő Pest megye 

A projekt tervezett összköltsége: nettó 752.850.480,- Ft 

Megítélt támogatás összege: nettó 653.717.116,- Ft  

BM Önerő pályázat által biztosított támogatás: nettó 99.133.364,- Ft 

Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2014.01.24. 

Beruházás időtartama: 14 hónap 

Támogatási intenzitás: 98,832264% 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉSZTVEVŐK 

 

Kedvezményezett: Monor Város Önkormányzata 

Bonyolító: Monori Városfejlesztő Kft. 

Mérnöki feladatokat ellátók: FŐBER-MÉRNÖKI Zrt. - Credas Mérnöki Iroda Kft. - H.Q.C. Mérnökiroda Kft. 

Kivitelezők: Rév Kft. - Duna Aszfalt Kft. 

Közreműködő Szervezet: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Irányító hatóság: Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

Rajki László - Projektmenedzser 

Monor Város Önkormányzata 

H-2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. 

Tel.: 06-29/413-219 

E-mail: info@monorivarosfejleszto.hu 

web: www.monorivarosfejleszto.hu 
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