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Az Érd és Térsége Szennyvízprogram 
projekt menedzserét, Kovács Péter 
Barnát kérdeztük arról, hogy mi tör-
tént legutóbbi beszélgetésünk óta, és 
mi várható a következõkben a térségi 
csatornázási projekt során. 

- Hol tart a projekt mûszakilag?
- Mint arról korábban beszámol-

tunk, tavaly augusztusban elindult 
a projektünk a kiviteli tervek készí-
tésével. Ezek a tervek az alapjai a 
kivitelezési közbeszerzésnek. Azt a 
megoldást választottuk, hogy már a 
tervezés ideje alatt a lehetõ legtöbb 
rejtett hibát megpróbáltuk feltárni 
azzal, hogy a tervezõ cég megbí-
zásából az ingatlantulajdonosokat 
megpróbálták felkeresni a felmérõk. 
Ennek a munkának az a célja, hogy a 
belsõ bekötések viszonyait is felmér-
ve a lehetõ leghatékonyabb és legin-
kább gazdaságos hálózat jöjjön létre. 

- Mi a helyzet azzal, akit nem keres-
tek fel a felmérõk?

- Le kell szögeznünk: a tervezõ 
cég munkatársai szerint mindenkit 
megpróbáltak felkeresni. Akivel nem 
találkoztak, ott is készítettek egy 
jegyzõkönyvet, amelyben rögzítet-
ték, hogy szemrevételezés alapján a 
felmérõk szerint hol kell rákötni. De 
akkor sincs semmi baj, ha késõbb a 
tulajdonos ezen módosítani szeretne. 
Egészen a kivitelezés megkezdéséig 
akár a mûszaki irodán (Alispán u. 
8.), akár a majdani kivitelezõnél a 
munkálatok megkezdése elõtt még 
lehet módosítani ezen. A közbeszer-
zést úgy írtuk ki, hogy az egyeztetési 
kötelezettség a kivitelezõnek is elõ 
van írva ilyen tekintetben. Tehát nem 
maradt le senki semmirõl.

- Sokan méltatlankodtak, hogy õk 
miért az utolsó ütembe kerültek?

- Egy ekkora beruházás során termé-
szetesen mindig van olyan, aki elõbb 
és olyan, aki késõbb kerül sorra. Az is 
természetes, hogy akiknél elõbb tör-
ténnek a munkálatok, nem szoktak 
ezért reklamálni. Azt azonban min-
denképpen szeretném hangsúlyozni, 
hogy minden egyes ütem minden 
egyes részegységében megközelítõleg 
egy idõben kell elkezdeni a munkát, 
a meglévõ csatornától. Tehát üteme-
zés szempontjából nem az számít, 
hogy valaki az E-I vagy E-III ütemben 
van, hanem az, hogy hány utcányira, 
hány méterre van a legközelebbi, már 
meglévõ csatorna-hálózat. Ha tehát 
10-20 méter van a legközelebbi csa-
tornáig, várhatóan hamar sorra kerül. 
Ha 10-20 utca és sok száz méter van 
a legközelebbi meglévõ csatornáig 
(befogadóig), akkor valószínûsíthetõ, 
hogy késõbb kerül sorra.

- Milyen nehézségeket sikerült 
kiküszöbölni a kiviteli tervek készí-
tése során?

- Az engedélyes terveket sok eset-
ben korrigálnunk kellett a tulajdo-
nosok jelzései alapján. Leginkább a 
saroktelkek esetén volt a legtöbb fej-
törésünk. Ezekben az esetekben sok-
szor elõfordult, hogy a tulajdonos azt 
kérte tõlünk, hogy a közösség pénzén 
hosszabbítsuk meg a közcsatornát, 
azért, hogy nekik telken belül ne kell-
jen túl sokat építeni, vagy így el lehes-
sen kerülni a csak átemelõ szivattyú-
val történõ beköthetõséget. Ezeket az 
eseteket egyenként vizsgáljuk meg 
és igyekszünk proaktívan hozzáállni: 
ahol mûszakilag indokolt, a tulajdo-
nosnak is leginkább megfelelõ megol-
dást választjuk. Kértük a tervezõktõl 
azt is, hogy ha mûszakilag indokolt, 
tervezzék mélyebbre a csatornát, 
azért, hogy a lehetõ legkevesebb házi 
átemelõt kelljen a rendszerben hasz-
nálni, azonban ennek korlátot szab 
a meglévõ befogadó mélysége és a 
szükséges lejtés. 

- Mi a következõ lépés a kivitelezés 
szempontjából?

- A tenderdokumentáció 
minõségbiztosítása után (amely az 

illetékes minisztériumban történik) 
megjelenhetnek a felhívások a kivi-
telezési munkát vállaló vállalkozók 
számára. Miután ezek az eljárások 
lezajlanak, meglesznek a kivitelezõk 
és felvonulnak.

- Jelenlegi ismeretek szerint mikor 
várható a munkák kezdése, „az elsõ 
kapavágás”?

- Pontos idõpontot lehetetlenség 
mondani, ugyanis ha körülnézünk 
az országban, azt láthatjuk, hogy 
minden nagyobb projektnél hosszú 
hónapok telnek el, mire a nyertest 
ki lehet hirdetni a közbeszerzésen. 
Idén õsszel a város egész területén 
szeretnénk kezdeni az építést. Tehát 
ekkor mind a város alsó részein, mind 
Parkvárosban szeretnénk munkagé-
peket látni. Azonban azt is látnunk 
kell, hogy a 2007-2013-as idõszakban 
meghirdetett nagyobb szennyvíztisz-
títási projektek közül (Nyíregyháza, 
Békéscsaba, Makó, stb.) még egyik 
esetében sem indultak el a konk-
rét csatornahálózat építések. Holott 
ezen projektek közül néhány már 
2005-ben készen volt az indításra és 
tavaly el is indították a közbeszerzési 
eljárásokat.

- Hol tart az E-I-es ütem közbeszer-
zési pályázata?

- Az értékelési határidõt - a sza-
bályoknak megfelelõ módon - egy 
hónappal meghosszabbítottuk. 
Korábban már beszámoltunk róla, 
hogy hatalmas érdeklõdés övezte a 
kiírást, több, mint egy tucat nagy 
cég jelentkezett a munkákra. Ezért 
az ajánlatok értékelése összetett és 
ekkora mennyiségnél hosszabb idõt 
igénylõ feladat. Reméljük azonban, 
hogy hamarosan megismerhetõ lesz 
a tender kimenetele is. 

- Milyen nehézségekkel találkoznak 
a közbeszerzési eljárások során?

- Nagyon nehezen teljesíthetõ aka-
dályokat gördít a projektek lebonyo-
lítói elé a törvény, amely ráadásul 
évente többször módosul. Nem rit-
kán teljesen más szabályok vannak 
érvényben az eljárás befejezésekor, 
mint amelyek érvényben voltak a 
kezdéskor. Szeretnénk világossá 
tenni: nagyon szigorú minõségi 
követelményeket támasztunk a 
kivitelezõkkel szemben. Nem sze-

retnénk úgy járni, hogy valakik a 
munka elnyerése érdekében irre-
álisan alacsony árakkal próbálnak 
nyerni, majd ezt a nagyon gyenge 
minõségû munkával, illegális foglal-
koztatással vagy egyéb nem tisztes-
séges módon próbálják megoldani. 
Ezért is leszünk nagyon kemények 
a bírálat során az ilyen próbálkozá-
sokkal. Tudjuk, hogy a térségben 
vannak olyan vállalkozók, akik képe-
sek tisztességes áron, elfogadható 

minõségû munkát végezni, tehát õk 
a mérce, hozzájuk mérünk. 

- Ez azt jelenti, hogy helyi vállal-
kozók is részt vehetnek a kivitele-
zésben?

- Sajnos kevés olyan vállalkozóról 
van ismeretünk, aki képes megfelelni 
önmagában a szigorú EU-s alkalmas-
sági feltételeknek. Minden esetben 
arra bátorítjuk a vállalkozókat, hogy 
fogjanak össze, és ha másképp nem 
megy, alvállalkozóként vegyenek 

részt a kivitelezési munkákban. Ha 
sikerül elérnünk, hogy legalább 20 
%-át érdiek végezzék, az is 5-6 mil-
liárdnyi munkát jelent. Ugyanakkor 
tudni kell, hogy a szigorú EU-s ver-
senyszabályok nem teszik lehetõvé 
a hazaiak pályázati elõnyben részesí-
tését, az igazi elõnyük a helyismeret, 
amelynek alapján a legreálisabb aján-
latuk minden fõvállalkozó számára is 
etalon lehet. 

- Támogatási pályázati szempont-
ból mi újság?

- Korábban beszámoltunk már róla, 
hogy az elsõ kifizetések már megtör-
téntek a projekt támogatási pénzeibõl. 
Ez azt jelenti, hogy a közremûködõ 
minisztériumi szervezet átutalta a 
támogatási részt a hatályos támoga-
tási szerzõdés alapján. Ilyenkor mi 
mindig mellé kell, hogy tegyük az 
önrészt.

- Honnan volt az önrész?
- Eddig az önkormányzatok utalták 

át a számlánkra az önrészhez szüksé-
ges összegeket. Készítettünk egy pénz-
forgalmi tervet és a pályázat beadása-
kor megfogalmazott banki finanszíro-
zás is rendelkezésre fog állni minden 
esetben a kivitelezõk kifizetésére. Egy 
olyan támogatott banki konstrukciót 
szeretnénk igénybe venni, amelyben 
öt évig a banki hitelek kamatait rész-
ben támogatja az állam, a Magyar 
Fejlesztési Bankon keresztül.  

- Milyen visszajelzések van-
nak az EU-s támogatás kezelõ 
szervezetektõl?

- A szabályok szerint az elsõ 
Projekt Elõrehaladási Jelentést 
(PEJ) határidõre beadtuk és azt 
el is fogadták. Ez azt jelenti, hogy 
minden szabályosan, a támogatási 
szerzõdésnek megfelelõen történik, 
errõl a továbbiakban is idõrõl idõre 
be kell számolnunk a támogatók szá-
mára. Reméljük, továbbra is hasonló 
konstruktív együttmûködésre számít-
hatunk, mint amit eddig tapasztal-
hattunk. Így a lehetõ leghamarabb 
elkezdõdnek az építési munkák és 
megvalósul a beruházási projekt.

Többszörös LTP szerzõdéssel rendelkezõk kaptak 
újabb levelet az OTP-tõl
Az elmúlt héten több társulati ügyfél is jelezte, hogy 
újabb levelet kapott az OTP Lakás-takarékpénztártól 
azzal kapcsolatban, hogy „ütközik” a csatorna prog-
ramra kötött LTP szerzõdése egy másik, már meglévõ 
szerzõdésével. Legtöbben decemberben már kaptak 
ilyen levelet és akkor intézkedtek is. A Társulat mun-
katársai - bár ez nem tartozik szorosan a tevékenysé-
gükhez - akkor is megpróbáltak segíteni mindenkinek, 
aki az ügyfélszolgálati irodához fordult azzal, hogy a 
szükséges dokumentumok kitöltésében segítettek és 
azokat eljuttatták az OTP-hez. Belsõ szabályaink sze-
rint minden egyes esetben átvételi elismervényt írtak 
az átvett dokumentumokról az OTP-ben. Sajnos, azt 
tapasztaltuk, hogy a decemberben-januárban leadott 
kérelmeket még nem minden esetben dolgozták fel. A 
helyzetet már jeleztük az OTP-nél, kérve, hogy gyorsít-
sák fel az ügyintézést.

Küldöttgyûlés április végén
Az Intézõ Bizottság 2009. április 29-én 18,00 órára hívta 
össze a Társulat rendes éves Küldöttgyûlését. Az elmúlt 
idõszakról szóló beszámoló mellett a küldöttek a tervek 
szerint megvitatják és elfogadják az idei évre szóló 
költségvetési tervet is, valamint tájékoztatást kapnak a 
csatornázási projekt elõrehaladásáról.

Akik nem fizették be az induló részletet a kérelemmel 
egy idõben…
Azok a társulati tagok, akik február-március hónap 
folyamán részletfizetési kérelmet nyújtottak be, a leg-
több esetben már meg kellett kapják a visszaigazoló 
levelet, az elsõ hat „postai csekkel”. A kérelmek fel-
dolgozása során azt tapasztaltuk, hogy voltak olyan 
társulati tagok, akik azt kérték, hogy az elmaradást is 

fizethessék havi részletekben. Az õ kéréseik ügyében 
nem hozhatott döntést egyelõre az Intézõ Bizottság. A 
tavaly õszi Küldöttgyûlésen az IB csak arra kapott felha-
talmazást, hogy kizárólag olyan esetekben engedélyez-
het részletfizetést, ha igazolható, hogy a kérelemmel 
együtt befizették azt az összeget, amellyel „utolérik” a 
többi társulati tagot. Az ettõl eltérõ esetekre még nem 
határozott a Küldöttgyûlés.

Ezért ilyen esetekben azt tudjuk javasolni, hogy addig 
is, amíg a Küldöttgyûlés valamilyen döntést hoz, kezd-
jék el fizetni a részleteket, hisz másképp csak növekszik 
az elmaradás és késõbb még nehezebb lesz utolérni a 
fizetéssel a többieket. 

Hol lehet megtudni a befizetések egyenlegét?
December óta a Társulat honlapján (www.erdicsatorna-
zas.hu) elérhetõ egy online egyenleg lekérdezõ funkció. 
Ennek segítségével éjjel-nappal az ügyfélszám beírásá-
val megtudható, hogy hol tart az adott társulati tag a 
befizetésekkel. Kérjük, hogy amennyiben elmaradást 
észlel, azt a legközelebbi havi befizetéssel együtt, ahhoz 
hozzáadva fizesse be!

Simó Károly elnökhelyettes
Honlapunk: www.erdicsatornazas.hu

E-mail: info@erdicsatornazas.hu
Telefon: 06-23/521-340

Postai cím és ügyfélszolgálati iroda: Alispán u. 8.

Elfogadták az elsõ elõrehaladási jelentést a támogatást kezelõ szervezetnél

Minden a szabályoknak megfelelõen történik

Csatornázás

Társulati hírek


