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Brüsszel döntött: 
támogatják az érdi projektet

Egyösszegû befizetések – továbbra is várjuk a hozzájárulást
Az EU döntés nyilvánosságra kerülésének másnapján egy parkvárosi 
(Hegesztõ utcai) ingatlantulajdonos elõvette a korábban kiküldött csekket 
és befizette a 250.000 Ft hozzájárulást.

Az EU döntés nyomán látható, hogy minden pontosan úgy történik az 
érdi csatornázási projekt során, ahogyan azt a projekt indulása során elter-
vezték. A Társulat szervezése során, majd az egyösszegû befizetésre való 
felhívás során azonban voltak ingatlantulajdonosok, akik azt mondták, õk 
csak akkor fizetnek, ha egészen biztos a beruházás megvalósulása.

A mostani döntés csak ráerõsített a korábbi pozitív döntésekre. Látható 
tehát, hogy most már csak a közbeszerzés lefolytatása van hátra a fizikai 
munkakezdésig és a projekt egészen biztosan meg fog valósulni! Látható 
azonban az is, hogy a projekt csak akkor valósulhat meg, ha mindenki 
egyformán mellé áll és senki nem vonja ki magát a közös teherviselésbõl.

Kérjük tehát azokat, akik még nem fizették be a hozzájárulást, kövessék 
a fent említett ingatlantulajdonos példáját és pótolják a befizetést! 

Hamarosan új helyen a társulati ügyfélszolgálat!
Több társulati tag jelzése alapján, illetve a nagy ügyfélforgalommal járó 
idõszakokban bebizonyosodott, hogy a jelenlegi ügyfélszolgálati iroda 
csak korlátozottan képes ellátni funkcióját. Sokszor több órás sorok vol-
tak, az ügyfelek sokasága az utcán várakozott és a szûk helyiségben a 
zsúfoltság miatt nem volt lehetõség a kulturált ügyfélforgalomra sem.

Jelenleg a Társulat irodája az Alispán u. 8. alatt a földszinti helyiségek 
közül az egyik legkisebb. Az irodák legnagyobb részét az önkormányzati 
Társulás használja. A csatornázás fizikai kivitelezési munkáinak elkezdé-
sével és a mûszaki munkatársak munkába állásával az õ helyigényük is 
jelentõsen növekszik.

Ezért felmerült annak szükségessége, hogy másik helyiséget keressünk. 
Több lehetõséget is megvizsgáltunk, fontos szempont volt azonban, hogy 
az új ügyfélszolgálati iroda jól megközelíthetõ legyen tömegközlekedéssel 
is és az idõsek számára is, valamint a költségek se legyenek túlzóak. Az 
elkövetkezõ hetekben megtörténik az új iroda elõkészítése és a költözés.

Tehát várhatóan jövõ hónap elejétõl a Társulat új helyszínen fogadja 
majd ügyfeleit. A pontos címet és kezdési idõpontot a sajtóban és a város 
honlapján közölni fogjuk.

Mit tegyen, ha elfogyott a csekkje?
Kérjük, telefonon vagy e-mailben jelezze, ha elfogytak a postai készpénz-
átutalási megbízásai (csekkek). Kérjük, munkatársunkkal egyeztesse, 
hogy „postai befizetés” vagy „banki átutalás” státuszban van. Ez azért is 
fontos, mert a következõ rend csekket várhatóan augusztusban rendeljük 
meg és csak azoknak rendelünk, akik a nyilvántartásunkban „postai befi-
zetés” státuszban vannak.

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.

Társulati hírek

Csatornázás

a „konvergencia” célkitûzés 
keretében Magyarország régi-
óiban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó struktu-
rális támogatásra vonatkozó 
„Környezetvédelem és Energia” 
operatív program részét képezõ 
„Érd és térsége szennyvíztisztító 
telep rekonstrukciója és bõvítése 
és szennyvízelvezetõ rendszer 
fejlesztése” nagyprojektrõl CCI 
2009HU161PR007

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió 
mûködésérõl szóló szerzõdésre,
tekintettel az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános ren-
delkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon 
kívül helyezésérõl szóló, 2006. júli-
us 11-i 1083/2006/EK tanácsi ren-
deletre1 és különösen annak 41. 
cikke (2) bekezdésére, 
mivel:
(1) 2007. augusztus 1-i B(2007)3790 
határozatával a Bizottság a „kon-
vergencia” célkitûzés keretében 
Magyarország régióiban elfogadta 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatásra vonatkozó 
„Környezetvédelem és Energia” 
operatív programot. 
(2) 2009. július 14-én Magyarország 
benyújtotta a Bizottságnak az 
„Érd és térsége szennyvíztisztító 
telep rekonstrukciója és bõvítése 
és szennyvízelvezetõ rendszer 
fejlesztése” nagyprojektet, amely-
hez támogatást igényel a Kohéziós 
Alapból az operatív program egyes, 
„Egészséges, tiszta települések” pri-
oritási tengelye szerint. A Bizottság 
kérésére a magyar hatóságok 
kiegészítõ információt nyújtottak 
be 2010. január 6-án, március 10-
én, április 28-án és május 26-án. A 
nagyprojekt részleteit a Bizottság 
2006. december 8.-i, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általá-
nos rendelkezések megállapításáról 
szóló 1083/2006/EK tanácsi rende-
let, valamint az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/
EK európai parlamenti és a tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó 
szabályok meghatározásáról szóló 
1828/2006/EK rendeletének2 XXI. 
mellékletében megadott nyomtat-
vány alapján nyújtották be.
(3) Magyarország az 1083/2006/EK 
rendelet 40. cikkével összhangban 
elküldött a Bizottságnak minden fon-
tos információt a nagyprojektrõl.
(4) A Bizottság, tekintettel a 
JASPERS véleményére, elbírálta 
a nagyprojektet az 1083/2006/EK 
rendelet 40. cikkében felsorolt 
tényezõk szerint, és úgy találta, 
hogy az megfelel az operatív prog-
ram prioritásainak, segít e priori-
tások alapján meghatározott célok 
elérésében, és összhangban van 
más uniós szakpolitikákkal is.
(5) Az 1083/2006/EK rendelet 55. 
cikkének (1) és (2) bekezdésével 
összhangban azon összeg megha-
tározásakor, amelyre az operatív 
program prioritási tengelyének társ-
finanszírozási rátája alkalmazandó, 

a nagyprojekt által termelt nettó 
jövedelem becsült jelenlegi értékét 
vették figyelembe.
(6) Ezért a Kohéziós Alapból szár-
mazó, a nagyprojektre szánt pénz-
ügyi hozzájárulást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A 
HATÁROZATOT:

1. cikk
1. A „konvergencia” célkitûzés 
keretében Magyarország régióiban 
az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból (ERFA) és Kohéziós 
Alapból származó támogatásra 
vonatkozó „Környezetvédelem és 
Energia” operatív program részét 
képezõ „Érd és térsége szenny-
víztisztító telep rekonstrukciója 
és bõvítése és szennyvízelvezetõ 
rendszer fejlesztése” nagyprojekt 
Kohéziós Alapból származó pénz-
ügyi hozzájárulását a Bizottság 
jóváhagyja.
2. A nagyprojekt fizikai tárgyát az 
I. melléklet határozza meg. 
3. Az összeg, amelyre az opera-
tív program egyes, „Egészséges, 
tiszta települések” prioritási ten-
gelyének társfinanszírozási rátája 
alkalmazandó, 81 933 844 EUR.
4. A nagyprojektre vonatkozó, a 
Kohéziós Alapból származó pénz-
ügyi hozzájárulás éves terve a II. 
mellékletben található. 

2. cikk
Ennek a határozatnak a Magyar 
Köztársaság a címzettje.
Kelt Brüsszelben, 2010. 06. 29. 
a Bizottság részérõl Johannes 
HAHN a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET
A nagyprojekt fizikai tárgya

CCI 2009HU161PR007

1. A projekt címe: „Érd és térsége 
szennyvíztisztító telep rekonstrukci-
ója és bõvítése és szennyvízelvezetõ 
rendszer fejlesztése” 
2. A végrehajtásért felelõs testü-
let:
2.1. Név: Érd- és Térsége Szennyvíz-
elvezetési- és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás
2.2. Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1.
3. A projekt leírása:
3.1. A projekt fizikai tárgyának 
általános leírása

A projekt Érden, Diósdon és 
Tárnokon a szennyvízhálózat meg-
hosszabbítását, valamint Érden a 
szennyvíztisztító telep 16 300 m3/
nap hidraulikai kapacitásra történõ 
bõvítését tartalmazza. A szenny-
vízcsatorna meghosszabbításával 
további 58 400 fõ kerül bekötésre a 
hálózatba.
3.2. Az infrastrukturális beruhá-
zás mûszaki leírása
a) A projekt fizikai tárgyának 
általános leírása
Szennyvízcsatorna: A szennyvíz-
csatorna-hálózat kibõvítésre kerül 
Érd, Tárnok és Diósd városi terü-
letein. Összesen 28 976 új háztar-
tás kerül bekötésre. Az újonnan 
megépülõ gyûjtõhálózat összesen 
442 km hosszú. Felújításra kerül 
továbbá a meglévõ gyûjtõhálózat 
összesen 9,4 km hosszú szaka-
szon. Az építési munkák a védett 
madárfajok fészkelési idõszakán 
kívülre korlátozódnak a Natura 
2000 területekhez közeli terüle-
teken. 
Szennyvízkezelés: Érd jelenlegi 
szennyvíztisztító telepe fejlesztésre 
és bõvítésre kerül 139 833 lakos-
egyenérték biológiai, ill. 16 300 m3/
nap hidraulikai kapacitásra. A telep 
teljesíteni tudja majd az érzékeny 
besorolású területekre vonatkozó 
tisztítási határértékeket.
Szennyvíziszap-kezelés: A szen-
nyvíziszapot anaerob rothasztás-
sal stabilizálják, és mezõgazdasági 
célokra fogják felhasználni.
b) Fõbb indikátorok (indikatív 
értékek)
c) Az infrastruktúra mûködtetése
A projekt keretében létrehozott 
eszközök nem kerülnek a pro-
jekt által érintett területen jelen-
leg az ÉTV Kft-vel érvényben lévõ 
szennyvízgyûjtési és –kezelési szol-
gáltatói szerzõdés hatálya alá. A 
projekt által érintett három tele-
pülés szennyvízgyûjtõ és –kezelõ 
rendszere számára a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelõen kerül 
üzemeltetõ kiválasztásra az újon-
nan létrehozott eszközök üzembe 
helyezésének idõpontjáig.

II. MELLÉKLET
A nagyprojektre vonatkozó, a 
Kohéziós Alapból származó pénz-
ügyi hozzájárulás éves terve

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Brüsszel, 2010.6.29. C(2010) 4354

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.29.

Célérték Mértékegység

Lehetséges háztartási bekötések száma 28 976 darab

Új gravitációs gyûjtõcsatorna  
(DN 300 és kisebb)

423.7 km

Új nyomott gyûjtõcsatorna  
(DE 160 és kisebb)

10.4 km

Gravitációs gyûjtõcsatorna felújítása  
(DN 300 és kisebb)

6.0 km

Új gravitációs fõgyûjtõ (DN 300 felett) 3.0 km

Új nyomott fõgyûjtõ (DE 160 felett) 5.2 km

Gravitációs fõgyûjtõ felújítása  
(DN 300 felett)

2.5 km

Nyomott fõgyûjtõ felújítása (DE 160 felett) 0.9 km

Új átemelõ 71 darab

Felújított átemelõ 15 darab

Korszerûsített és kibõvített szennyvíztisz-
tító telep

1 darab

Települési folyékony hulladékot  
fogadó mûtárgy

1 darab

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kohéziós 
Alap – 

(euróban)
0 0 1 982 569 11 905 829 15 572 881 28 583 319 11 599 170

Az Európai Bizottság 2010. június 29-én elfogadta az „Érd és térsége szenny-
víztisztító telep rekonstrukciója és bõvítése és szennyvízelvezetõ rendszer 
fejlesztése” nagyprojekt támogatási kérelmét.
Magyarország 2009. július 14-én nyújtotta be a Bizottságnak a nagyprojek-
tet. A Bizottság a kérelmet elbírálta és úgy találta, hogy az megfelel a KEOP 
prioritásainak, segít e prioritások alapján meghatározott célok elérésében, és 
összhangban van más uniós szakpolitikákkal is.
Az összeg, amelyet elfogadtak 81.933.844 EUR. Ehhez jön a hazai társfinan-
szírozás és a települések önrésze. A projekt teljes értéke így mintegy 31.400 
millió Ft.
Mellékelten közöljük a Bizottság határozatát és annak mellékleteit.

Eurokassza Magazin- Az Inforádió 2009 szeptember 6-i adása
Kossuth Rádió beszélgetés-Csatornázásra készülnek Érden
MTV Regionális Híradó a pozitív kormányzati döntésrõl
MTV-Az Este c. mûsor a támogatási szerzõdés aláírásról
A beruházás tervezett saját forrásai

Összesen KEOP finanszírozás Sajátforrás

ÉRD 24 449 805 19 047 344 5 402 461

TÁRNOK 3 105 628 2 419 404 686 224

DIÓSD 3 838 712 2 990 505 848 207

Összesen 31 394 144 24 457 253 6 936 892

Támogatási arány 77,90%

Elszámolható költség (Ft) 31.394.144.300

Összes támogatás  (Ft) 24.457.252.521

EU támogatás 20.788.664.643

Hazai költségvetési forrás 3.668.587.878

Saját forrás igény (Ft) 6.936.891.779


