Lakossági
tájékoztató
Tisztelt
Akai
lakosok!
Minden munkának előbb-utóbb megvan az eredménye.
2017. július 27-én 17-órakor Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő Asszony,
telefonon közölte velem, hogy Aka elnyerte az „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázatot.
A telefonos beszélgetést követően a pályázatíró is megerősítette ezt a tényt telefonon, és
közölte, hogy 30 napon belül megkapjuk az írásos támogatói okiratot, ami augusztus 29-én
megérkezett.
Ez a projekt abban tér el más típusú pályázatoktól, hogy Aka Község Önkormányzata a
kedvezményezett, de minden ingatlant külön kezel.
A projektben 133 ingatlan vett részt, 8 ingatlant kizártak a pályázatból különböző okok miatt,
így 125 ingatlanra kapta meg Aka a támogatást, 85% intenzitással.
A projekt forrásai a következőképpen alakulnak:
- a projekt teljes költsége: 168 175 513Ft,
- a projekt elszámolható költségei: 162 076 063 Ft,
- a projekt nem elszámolható költségei: 6 099 450 Ft,
- támogatás összege: 137 764 652 Ft,
- önerő: 30 410 861 Ft.
A projekt nem elszámolható költségeit (6 099 450 Ft), a kedvezményezettnek kell vállalnia,
vagyis az Önkormányzatnak.
Az önerőt (30 410 861 Ft) az ingatlan tulajdonosoknak kell biztosítaniuk, ami egy ingatlanra
levetítve 243 287 Ft.
Az önerő biztosítására több elképzelés is van, megpályázni az önerőt. Ha az önerőt nem
nyerjük el, akkor az önkormányzat szándéka a kamatmentes kölcsön felvétele.
Kölcsönt csak azon ingatlanok után igényel az Önkormányzat, amelyeknek a tulajdonosai a
pályázat kezdetén bejelentett akai lakosok voltak. A kölcsönt a település költségvetéséből kell
visszafizetni, és a költségvetés normatív alapú támogatás, vagyis az állandó bejelentett
lakosokra kapja meg az önkormányzat a támogatást.
A továbbiakban rengeteg feladatot kell megoldani, a közbeszerzési eljárás lebonyolítása,
különböző engedélyek beszerzése, és ezt követően a fizikai kivitelezés.
Az NVH elég szűkös időt szabott ki a fenti feladatokra, a projekt fizikai befejezésének
tervezett napja és a beruházás műszaki átadása- átvétele: 2018. 07. 31.
A próbaüzem lezárása: 2018. 08. 31.
Záró vízjogi üzemeltetési engedély megléte: 2018. 09. 30.
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