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Útjára indult a csatornázás 
EU-s pályázati anyaga
T. Mészáros András polgármes-
ter bevezetőként összefoglalta 
a város csatornázása ügyében 
eddig tett önkormányzati lépé-
seket. Korábban a város több-
ször visszatérően próbálkozott 
nemzetközi pénzügyi források-
hoz jutni, de ezek a főleg ISPA 
felé irányuló kezdeményezések 
nem jártak sikerrel. 2002-ben 
Érd a fővárossal közös program 
keretében, a dél-budai szenny-
víztisztító telep megépítéséhez 
kapcsolódóan kívánta a csator-
názási gondokat felszámolni. 
2007-ben az eredeti koncepciót 
megerősítve egy kisebb, rövi-

debb határidővel megvalósít-
ható, olcsóbb projekt mellett 
döntöttek. A korábban elké-
szült műszaki tervek felhasz-
nálásával lényegében másfél év 
alatt sikerült befejezni a pályá-
zati anyagot. A fajlagos számok 
alapján a három településen a 
beruházás mintegy 33 milliárd 
forintba kerül, ebből a megyei 
jogú városra eső rész több mint 
26 milliárd forint.

Érden mintegy 17 ezer ingat-
lan szennyvízelvezetése nincs 
megoldva. Az itt elfogyasztott 
hárommillió liter vízből egy-
millió litert (a meglévő csator-

na és a szippantás révén) meg-
felelően kezelnek, de mintegy 
kétmillió liter szennyezi a kör-
nyezetet és belekerül az ivóvíz- 
bázisba. A szennyvíztisztító és 
a csatornahálózat megépítése 
után Érden a jelenleg 114 kilo-
méteres szennyvízvezetékből 
365 kilométer lesz, a dombor-
zati viszonyok miatt szükséges 
11 átemelőhöz további 48-at 
építenek, s a 8 ezer bekötés 
helyett 17 ezernél is több áll 
majd a lakosság rendelkezésé-
re. Bár Tárnokon ennél jobb, 
Diósdon pedig még jobb a hely-
zet, a teljes csatornázottságot 
ott is csak e program keretében 
tudják megvalósítani. 

Tóth Tamás fejlesztési tanács-
nok kiemelte, hogy az előké-
szítő munka szerves részét 
képezte az Érdi Víziközmű 
Vízgazdálkodási Társulat meg-
alakítása. A pár hetes szervező-
munka eredményeként az érin-
tett lakosság 70 százaléka fejez-
te ki belépési szándékát, így a 
város kötelezettségeként adódó 
5,3 milliárd forintos önrészből 4 
milliárd a lakossági befizetések 
révén már rendelkezésre áll.

A szakmai résztvevők össze-

hangolt munkája révén elké-
szült pályázati anyag most a 
kormányzathoz került, ahonnan 
tervezetten az első negyedév 
végén küldik tovább Brüsszelbe. 
Az EU döntéshozatali gyakorla-
tát figyelembe véve 2009 első 
félév vége felé születhet meg a 
döntés a pénzügyi támogatásról. 
Ha a válasz pozitív, akkor az év 
vége felé kiírható a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési pályá-
zat, amelynek értékelése után 
2010 elején indulhatnak meg 
a több évig tartó munkálatok. 
Spéth Géza, Szolnoki Gábor és 
T. Mészáros András polgármes-

terek megköszönték a lakosság 
eddigi türelmét, a projekthez 
nyújtott támogatását, de jelez-
ték, hogy a türelemre a kivite-
lezési munkák során is nagyon 
nagy szükség lesz.

Az eddig mintegy 700 millió 
forintot felemésztő csatornázá-
si programnak nincs alterna-
tívája, így nem készült úgy-
nevezett „B terv” sem, amely 
egy esetleges elutasítás esetén 
léphetne életbe. Támogatás 
nélkül ugyanis egy-egy bekötés 
másfél millió forintba kerülne, 
amely az érintett ingatlantulaj-
donosok többségének elvisel-

hetetlen terhet jelentene, így 
szóba sem jöhet. 

Nemleges döntés esetén 
azonban az ország is komoly 
büntetésre számíthat, mert az 
EU-csatlakozási szerződések 
környezetvédelmi fejezetében 
leírtak szerint 2010. december 
31-ig hazánknak teljesítenie 
kell(ene) a csatornázással kap-
csolatosan előírt általános felté-
teleket, két év múlva tehát lejár 
a Magyarországnak adott mora-
tórium határideje. De a települé-
sek vezetői bíznak abban, hogy 
megkapjuk az EU-s támogatást.

 Vizsy Ferenc István

Diósd, Érd és Tárnok polgármesterei december 20-án tartott közös sajtótájékozta-
tójukon jelentették be, hogy elkészült a csatornaprojekt pályázati anyaga. A beru-
házás-elõkészítés operatív vezetõje, Lehoczki Zsuzsa szerint a dokumentáció alkal-
mas arra, hogy a három település számára az EU Környezet Energetikai Operatív 
Programja keretében az önerõn felül szükséges uniós forrás biztosítható legyen.

Több százan próbálták ki a midibuszokat
December 20-án és 21-én műkö-
dött az a próbajárat Érden, amely 
a város legfontosabb pontjait 
kötné össze. Az egyik tervezett 
útvonal Parkvárosból indult a 
Szakorvosi Rendelőintézet irá-
nyába, míg a másik az M7-es 
autópályától a piacra vezetett. A 
42 fő befogadóképességű midi-
buszok próbajáratának célja az 
volt, hogy felmérjék az utasok 
igényeit, hogy pontosan mely 
útvonalakon van szükség újabb 
járatok üzemeltetésére. A tervek 
szerint átlagosan 300 méteren-
ként létesítenének megállókat, 
és a buszokat mozgáskorláto-
zottak is könnyen használhatják 
majd. A járatok tesztelésében 

első nap megközelítőleg 300 
ember vett részt, második nap 
450 próbautas volt, és kizárólag 
pozitív visszajelzés érkezett a 
buszjáratok esetleges bevezeté-
sét illetően.

Tóth Tamás önkormányzati 
képviselő szerint a buszjáratok 
elindításáig még nagyon sok 
munka van hátra, jelenleg még 
csak a tervezés fázisánál tarta-
nak. Ezt követi majd egy pályá-
zat elkészítése, amelynek pozi-
tív elbírálása után hirdetnek 
pályázatot a járatok üzemelte-
tésére, illetve a járműpark léte-
sítésére. A buszjáratok tényeges 
elindítására legjobb esetben egy 
év múlva kerülhet sor.  H. K.

Az átvételi elismervény tanúsítja: az anyagot 2008. december 29-én 
19 óra 55 perckor átadták a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Fejlesztési Igazgatóságán

Szolnoki Gábor Tárnok, Spéth Géza Diósd polgármestere, Lehoczki Zsuzsa, a beruházás-elõkészítés operatív 
vezetõje, T. Mészáros András Érd polgármestere és Tóth Tamás fejlesztési tanácsnok a közös sajtótájékoztatón
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