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Hamarosan döntés születhet 
a csatornázási pályázatban
Még decemberben adtunk hírt arról, hogy Diósd, Érd és Tárnok beadta közös csa-
tornapályázatát. Most arra kértük Simó Károlyt, aki több sikeres érdi önkormányzati 
EU-s pályázat elõkészítésében vett részt, hogy ismertesse a pályázat elbírálásának 
folyamatát, hogy mikorra várható végleges döntés, és hogy mi történik jelenleg.
– Mikor lesz a pályázatból EU-s 
pénz, mi történik a pályázat 
benyújtását követően?

– Az érdi csatornázási projekt 
a maga kb. 34 000 millió Ft-os 
beruházási értékével nagy érté-
kű projektnek számít. Az ilyen 
projektek esetében a pályázati 
beadástól a végleges brüsszeli 
jóváhagyásig gyakran több mint 
egy év telik el. 

– Egészen konkrétan honnan 
lehet tudni, hogy minden rend-
ben van-e ez idő alatt?

– Ehhez ismerni kell az eljá-
rásrendet, amely a következő: 
1. A projektgazda (Érd esetében 
a három önkormányzat által 
alakított társulás) benyújtja a 
pályázatot a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez (NFÜ). Az NFÜ 
a formai ellenőrzést követően 
kiad egy befogadó nyilatkozatot 
(ez nálunk 2009. február 3-án 
történt meg). 2. Ezt kövezően 
tartalmilag is értékelik a pályá-
zatot. Ez általában a pályázat 
beadásától számítva 120 nap 
alatt meg kell történjen. Ez idő-
szak alatt helyszíni ellenőrzése-
ket tartanak, és az EU-s szakér-
tők is átvilágítják a projektter-
vet. Jelenleg az érdi projektünk 
ebben az értékelési szakaszban 
van, és már nagyon várjuk, 
hogy megszülessen a támoga-
tó döntés. 3. A pozitív bírálatot 
követően döntésre a kormány 
elé terjesztik. A kormánydöntést 
követően a projektgazda és az 
NFÜ képviselői aláírják a támo-
gatási szerződést. E támogatási 
szerződés azonban csak akkor 
lép hatályba, ha azt Brüsszelben 
az EU-bizottság is jóváhagy-
ta. Ezért az aláírt szerződést a 
kormány elküldi Brüsszelbe. 4. 
A brüsszeli értékelési folyamat 
elvileg három hónap, de min-
dig szoktak tisztázó kérdések 
érkezni, amelyek „megállítják az 
órát”. Ezért reálisabb 4-5 hóna-
pos értékelési időtartammal szá-
molni.

– Mikor mondhatjuk, hogy 
megvan az EU-s támogatás?

– Az előbb felsoroltakat 
figyelembe véve, ha a kormány 
május-júniusban elküldi a pro-
jektet, év végére meglehet Érd 
esetében a brüsszeli jóváhagyás. 
Ez azért is tűnik reálisnak, mert 
a többi hasonló projekt esetén is 
látszik, hogy tényleg gyorsított 
Brüsszel a folyamatokon.

– Mi történik a projekt kereté-
ben addig, amíg megszületik a 
végső brüsszeli döntés?

– Természetesen addig is van 
bőven teendő a projekttel fog-

lalkozó munkatársaknak. Azért, 
hogy a döntést követően a lehe-
tő leggyorsabban neki lehessen 
fogni a kivitelezésnek, már most 
elkezdődött a tenderkiírások 
előkészítése. Jelenleg folyik a 
közbeszerzése a támogató szer-
vezetnek, illetve a kiviteli tervek 
készítőjének. Ha lezárult a terve-
zésre kiírt közbeszerzés, elkez-
dődhet a lakosokkal az egyen-
kénti műszaki egyeztetés is.

– Amíg nincs brüsszeli döntés, 
addig nem is lehet elkezdeni a 
munkákat?

– A pályázati feltételek lehető-
vé teszik, hogy a befogadástól a 
projekt költségvetésében szerep-
lő tételeket a projektgazda elő-
finanszírozásából megvalósítsa, 
majd ezeket a későbbiekben el 
lehessen számolni az önerő ter-
hére. Érd esetében vannak olyan 
egyéb beruházások, amelyek 
2009-ben indulhatnak, és célsze-
rű párhuzamosan a csatornázást 
is elvégezni. Ezek a projekt teljes 
költségvetéséhez képest relatív 
kis tételek, azonban összegben 
jelentősek. Ilyen többek között 
a RÁVNA felszíni vízelvezeté-
si projekt, az M7-es lehajtó és 
az Iparos út szélesítése. Az érdi 

önkormányzat úgy döntött, hogy 
a kiviteli tervek készítésének, 
illetve az ún. „nulladik ütem” 
előfinanszírozására a 2009-es 
évben költségvetési forrást bizto-
sít, közel 800 millió Ft értékben. 

– Ez azt jelenti, hogy hamaro-
san elindulhat a beruházás?

– A beruházás már akkor elin-
dult, amikor elkezdődött a pályá-
zat előkészítése. Tavaly elkészül-
tek a szakmai anyagok, a megva-
lósíthatósági tanulmány, a pályá-
zat. Szintén nagy feladat volt a 
pályázat beadásakor kötelezően 
igazolandó önrész biztosítása 
is. Ehhez a lakosok közremű-
ködésével, településenként meg 
kellett szervezni a víziközmű-tár-
sulatokat. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak, 
akik segítségével ezt a feladatot is 
sikeresen megoldhattuk. Azóta is 
több szakember dolgozik a jelen-
leg előttünk álló feladatokon, 
hogy minél előbb elkezdődjön a 
fizikai kivitelezés is.

Sok akadályt sikerrel vet-
tünk tehát, de az is igaz, hogy a 
neheze még ezután következik. 
Ehhez az érintettek türelmét és 
segítségét is kell kérjük a továb-
biakban is!� Kertész�Béla

Ahol már épül a csatorna

Gyakorlat a veszélyeztetett lakosság kimenekítésére

Katasztrófavédelmi tanácskozás Érden
Nagyszabású gyakorlattal egybekötött tanácskozást tartottak a múlt héten az érdi 
Polgárok Házában a város helyi védelmi bizottsága szervezésében, a város vezeté-
sének és intézményeinek részvételével. A katasztrófavédelmi kimenekítési törzsve-
zetési gyakorlat vezetõje T. Mészáros András polgármester volt.

A katasztrófák elleni védeke-
zés irányításáról és a veszé-
lyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni véde-
kezésről szóló törvény értel-
mében a katasztrófaveszély 
elhárításával és a következmé-
nyek felszámolásával a helyi 
védelmi bizottság – felkészülési 
és védekezési feladatok szer-
vezett, hatékony végrehajtása 
érdekében – törzsvezetési gya-
korlat megtartását rendelte el. 
Ennek tárgya az ipari baleset 
következtében veszélyeztetett 
lakosság kimenekítése és befo-
gadása, célja pedig a vezető 
szervek kimenekítéssel össze-
függő tervezési, szervezési és 
intézkedési feladatainak meg-
ismerése és begyakorlása. Szép 
számban vettek részt a város, 
a rendőrség, a tűzoltóság veze-
tésén túl a környező, a honvé-
delmi körzethez tartozó telepü-
lések (Tárnok, Sóskút, Diósd, 
Pusztazámor) első emberei 
– egy-egy érdi katasztrófa-hely-
zetben érintettek lehetnek a 
„szomszédok” is –, valamint a 
vészhelyzetben befogadó intéz-
mények igazgatói. A gyakorlat 
szervezésének és lebonyolí-
tásának motorja Kocsis János 
városi védelmi referens és Turi 
Tamás polgári védelmi irodave-
zető volt, akik kivetítőkön tették 
még szemléletesebbé előadá-
sukat (képünkön). Bemutatták 
többek között a veszélyeztetett, 
kiürített területet – a feltétele-
zett balesethelyszínnek az Érd 
Frigó Hűtőházat jelölték meg, 
ahol az ammóniatartály nagy-

mértékű sérülése miatt kerül 
gáz a levegőbe, és a kedvezőt-
len széljárás miatt az Ófaluban 
élő lakosok egészségét veszé-
lyezteti, és a polgármester – 
mint a helyi védelmi bizottság 
elnöke – elrendeli a veszélyez-
tetett lakosság kimenekítését és 
elhelyezését. Ugyancsak kivetí-
tőn láthattuk a helyzetértéke-
lés-grafikont, amelyen javaslat 
van a kimenekítést és befoga-
dást végrehajtó munkacsopor-
tok riasztására, illetve megala-
kítására. Külön vetítették le az 
ilyen esetekre kijelölt befogadó-
helyeket: a Kőrösi, a Bolyai, 
a Kós iskolákat, valamint a 
szakorvosi rendelőt és a Szepes 
Gyula Művelődési Központot. 
Gyülekezési helynek a sportpá-
lyát jelölték ki, menekülési és 
mentési útvonalakkal. 

Az érdekes és igen szemléle-
tes előadásokon a törzsvezetési 

gyakorlat végrehajtásának rend-
jéről is szó esett. Ezek közül 
csak néhányat, a főbb mozza-
natokat emeljük ki: ipari bal-
esetet elsőként a tűzoltóságnak, 
a rendőrségnek és a polgármes-
teri hivatalnak kell bejelenteni, 
a kivonulás, elhárítás után lehet 
csak a helyzetet pontosan érté-
kelni és megkezdeni a további 
intézkedéseket. Például: mun-
kacsoportok megalakítását, a 
veszélyeztetett terület lezárását, 
a területen lévő lakosság felmé-
rését, kimenekítését, a sérültek 
ellátását, elhelyezését és persze 
a polgárok tájékoztatását.

Kocsis János és Turi Tamás 
szerint igen hasznos volt a 
katasztrófavédelmi nap, amely-
nek megtartására máskor is 
szükség van, hiszen az ördög 
nem alszik – veszélyhelyzet 
bármikor előfordulhat.
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Kocsis János városi védelmi referens és Turi Tamás polgári védelmi 
irodavezetõ

Érdi Városi Polgárõr Egyesület
2030 Érd, Fûtõ u. 41.

Ügyfélfogadás:
minden hónap elsõ péntekén

17–18 óra között

Lakossági bejelentés: 
0–24 óráig

a 06-30-621-2596 telefonszámon

Macsotay Tibor elnök

FELHÍVÁS   Út- és járdaépítés

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlésének városfejlesztési, mûszaki és 
mezõgazdasági bizottsága a 28/2009 (IV. 24.) KGY. rendeletben fog-
laltaknak megfelelõen pályázatot ír ki az önkormányzat és a lakosság 
együttmûködésében megvalósuló út- és járdaépítések támogatására.
A pályázat leadásának határideje: 2009. június 30.
A pályázathoz szükséges dokumentumok (pályázati kiírás, pályázati 
adatlap, szerzõdésminták) Érd város honlapjáról letölthetõk, illetve 
beszerezhetõk a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és városfej-
lesztési Irodáján.
További információ: tel.: 23/522-387


