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Június 29-én megérkezett az 
Európai Bizottság határoza-
ta, amely szerint „A »konver-
gencia« célkitûzés keretében 
Magyarország régióiban az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és Kohéziós Alapból 
származó támogatásra vonat-
kozó »Környezetvédelem és 
Energia« operatív program 
részét képező »Érd és térsége 
szennyvíztisztító telep rekonst-
rukciója és bővítése és szenny-
vízelvezető rendszer fejlesz-
tése« nagyprojekt Kohéziós 
Alapból származó pénzügyi 
hozzájárulását a Bizottság jóvá-
hagyja” – vagyis az Európai 
Bizottság igent mondott a csa-
tornázási programra, és meg-

szavazták a 81 millió 900 ezer 
eurós támogatást. 

T. Mészáros András a társult 
két másik település, Diósd és 
Tárnok polgármesterével közö-
sen tartott múlt szerdai sajtótá-
jékoztatóján úgy fogalmazott: 
négy év megfeszített munkája 
után nyitva áll előttünk az út, 
hogy ezt a nagyprojektet 2013-
ig befejezzük. 

– Míg a brüsszeli jóváhagyásra 
vártunk, a társulás munkaszerve-
zetével folyamatosan dolgoztunk. 
A kiírásra kerülő közbeszerzési 
pályázatok minősítése pár nap 
múlva befejeződik. Amit szüksé-
ges, kijavítunk, és várhatóan július 
12-én megjelentetjük a hálózat és a 
szennyvíztisztító építésére vonat-

kozó pályázatokat. Az ajánlatok 
beérkezési határideje a jelen számí-
tások szerint augusztus 26-a lesz, 
és szeptember végén szeretnénk 
eredményt hirdetni. Októbertől 
a munkaterület átadásával és az 
organizációs terv elkészítésé-
vel kezdetét veheti a kivitelezés 
– részletezte T. Mészáros András, 
hangsúlyozva: nagyon örül annak, 
hogy a három település lakossága 
egy ilyen méretû projektben együtt 
tudott mûködni, dolgozni. 

– A csatornamû-társulatot a 
lakók hozták létre, ők fizetik 
az érdekeltségi hozzájárulást, 
az önrészt, ami nélkül nincs 
támogatás sem. Remélem, hogy 
a pozitív brüsszeli döntés meg-
győzi az aggályoskodókat is, és 
az érdi közgyûlés azon képvi-
selői, akik úgy gondolják, hogy 
vissza kellene térni Budapest 
árnyékába, nem akarják a későb-
biekben ingatlanhasznosítási 
céllal felhasználni az érdi, diósdi 
tulajdonban lévő szennyvíztisz-
tító területét. A brüsszeli döntés 
várhatóan ezt a vitát is lezár-
ja – fûzte hozzá T. Mészáros 
András.

Szolnoki Gábor, Tárnok polgár-
mestere elmondta: büszke arra, 

hogy Érddel és Diósddal össze-
fogva meg tudták valósítani ezt 
a tervet. 

– Egyedül e három telepü-
lés tudott érvényes pályázatot 
benyújtani, kormányzati és uniós 
támogatást nyerni azok közül, 
amelyek annak idején a főváros-
sal közös konzorciumot alkot-
ták. (Mint ismert, Érd, Tárnok és 
Diósd korábban a dél-budai regi-
onális csatornázási projekt tagja 
volt, ám pár éve kiváltak a konzor-
ciumból – a szerk.) Tárnokiként 
különösen büszke vagyok arra, 
hogy évtizedes hiány pótlása 
indulhat most el, és megvalósul-
hat a település teljes csatorná-
zottsága. Az ország szempontjá-
ból ez lényeges infrastrukturális 
fejlesztés, amely munkahelyte-
remtő és vállalkozásfejlesztő, ráa-
dásul nagyon komoly környezet-
védelmi beruházás, és a térség 
minden lakójának élhetőbb kör-
nyezetet teremt. Nagyon örülök, 
hogy ebben a csapatban dolgoz-
hatok, és nagyon szeretném, ha 
továbbra is együtt munkálkodva, 
az utolsó kapavágásig ezen a pro-
jekten tudnánk dolgozni – zárta 
szavait Szolnoki Gábor.

Spéth Géza, Diósd polgármes-

Csatornázás: megérkezett végre a brüsszeli jóváhagyás

Már októberben  
elkezdõdhet a kivitelezés
Június 29-én megérkezett az Európai Bizottság hatá-
rozata, amelyben hozzájárulnak a csatornaprojekt 
mintegy 81,9 millió eurós uniós támogatásához – 
jelentette be T. Mészáros András, aki Diósd és Tárnok 
polgármesterével tartott rendkívüli sajtótájékoztatót 
múlt szerdán. A közbeszerzési eljárásokat várhatóan 
július 12-én kiírják, és ha szeptember végén sikerült 
eredményt hirdetni, októberben megkezdõdhet a kivi-
telezés – mondta el Érd polgármestere.

tere visszatekintett az elmúlt 
évekre: a fent említett konzor-
ciumból történő kiválásra, Érd, 
Diósd, Tárnok társulására, közös 
munkájára. 

– Sokat kellett várni az Európai 
Bizottság döntésére, menet köz-
ben komoly és kemény feltétele-
ket szabtak, de ezeknek sikerült 
megfelelnünk. A nehezén egy-
részt túl vagyunk, másrészt most 
kezdődik: ki kell írni a közbeszer-
zési eljárásokat, és az érvényes 
közbeszerzési eljárások birtoká-
ban meg kell kezdeni a kivitele-
zést. Az eddig elért eredmények 
biztatóak, és igazolják azt az 
összefogást, amit a három telepü-
lés képviselő-testülete, lakossága 
az elmúlt években felmutatott. 

Csak megköszönni tudom mind-
három település lakosságának, 
hogy megalakította a víziközmû-
társulatot, és továbbra is szeret-
nénk számítani a támogatásukra, 
enélkül a projekt nehezen hajt-
ható végre – hangsúlyozta Diósd 
polgármestere, aki köszönetet 
mondott az érintett települések 
vezetőinek, képviselőinek is. 

– Ha befejeződik ez a projekt, 
büszkék lehetünk arra, hogy 
részesei lehettünk a térség leg-
nagyobb beruházásának – zárta 
szavait Spéth Géza.

 Ádám Katalin

Az Európai Bizottság hatá-
rozata, mellékleteivel együtt, 
lapunk 16. oldalán olvasható.

Érd, Diósd és Tárnok polgármestere közös sajtótájékoztatón jelentette be: 
Brüsszel igent mondott a csatornaprojektre

aktuális


