
   
 
Kedvezményezett neve:  Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Egyedi szennyvízkezelés VP-6-7.2.1.2-16 

A projekt címe, azonosító száma: „Apátistvánfalva településen egyedi szennyvízkezelő 

berendezések telepítése” című 1908238892 

azonosítószámú 

A szerződött támogatás összege: 91.688.799,- Ft 

A támogatás mértéke:   85 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31. 

 

A  projekt tartalmának rövid bemutatása: 

A projekt célja Apátistvánfalva Község környezetének fejlesztése, korszerű szennyvízkezelési 

módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések 

csökkentése. Apátistvánfalva község háztartásai közüzemi vízzel ellátottak, ugyanakkor 

csatornázatlanok. A kommunális szennyvíz gyűjtését jelenleg egyedileg, telkenként végzik, 

zárt illetve nem megfelelően szigetelt gyűjtőaknában, terhelve ezzel a talajt, a talajvizet és a 

község környezetében folyó vízfolyásokat is. A keletkező szennyvizet szippantás után 

szennyvízkezelő telepre szállítják. Az Önkormányzat a szennyvíz kezelés problémájának 

megoldását, az alkalmazható technológiákat, azok gyakorlati hasznosíthatóságának 

tapasztalatait az elmúlt évek során tervezők, vízügyi szakemberek bevonásával megvizsgálta. 

A megszerzett tudás és tapasztalatok birtokában a hosszú távú üzemeltetés ismérvét szem 

előtt tartva döntöttek az egyedi szennyvízkezelő kisberendezések üzembe helyezése mellett. 

A projekt során Apátistvánfalva település 51 ingatlanán 52 db egyedi szennyvízkezelő 

berendezés telepítésére kerül sor. 

Az Önkormányzat által kiválasztott berendezés a FANN VA-teknik AB által gyártott és 

Magyarországon forgalmazott In-drann technológia, melyre vonatkozó minőségi 

tanúsítványokkal rendelkezik, a rendszer elemei Biobed 5 szennyvíztisztító kisberendezés, 

septic tank SA + IN-DRÄN szűrő párna és SA 2006CE + INDRÄN Plus szűrő párna. A talaj 

védelme érdekében 2 db monitoring kút kerül kialakításra. A monitoring rendszer egyik kútja 

a referencia kút szerepét tölti be a belterület alatt húzódó felszín alatti vizek áramlásának 

kiinduló pontjában, míg a monitoring hálózat másik kútja a mintavételezést és minősítést 

biztosítja. 

Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a kivitelező PROWATECH 

Kft-t, a vállalkozási szerződés aláírására 2019. októberben került sor. A kivitelező 2020. 

október 31-ig teljesíti az egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítését. 

 

További információ kérhető:  

Fodor Sándor polgármester: fodor58@freemail.hu;  +36-94/553-010 

Kozó-Németh Eszter pályázati ügyintéző: palyazat2@szentgotthard.hu;  +36-94/553-073 
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