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Közlemény

Kezdõdik az érdi  
csatornahálózat építése
Ünnepélyesen aláírták az Érd és térsége szennyvíz-csatorná-
zási program érdi csatornahálózat-építési munkáinak elvég-
zésére irányuló kivitelezési szerződéseket. A két szerződés 
együttes értéke mintegy nettó 18,6 milliárd Ft. Az érdi csator-
naépítési munkálatok kb. két és fél évig tartanak, és a tervek 
szerint 2013 végén fejeződnek be.

Az összességében kb. 31,4 milliárd Ft értékû szennyvíztisz-
títási programban Érd, Diósd és Tárnok települési szennyvíz-
hálózatait építik ki, valamint bővítik az érdi regionális szenny-
víztisztítót. A szennyvíztisztító építése év elején elkezdődött. 
A hálózatépítésre idén tavasszal meghirdetett közbeszerzésen 
két részre – Érd-Nyugatra és Érd-Keletre – lehetett ajánlatot 
tenni. Az eljárás sikeres és eredményes volt. 

Az Érd-Nyugat részre az öt pályázó konzorcium közül a 
DSS Érd Konzorcium (Duna Aszfalt Kft., SADE Magyarország 
Mélyépítő Kft., Swietelsky Magyarország Kft.) ajánlattevő 
nyújtotta be a bírálati szempontok szerint összességében 
legelőnyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint a részterületre 
vonatkozó szerződés értéke 9,899 milliárd Ft, a vállalt napi 
kötbér 138,5 millió Ft.

Az Érd-Kelet részen szintén öten pályáztak, itt az ÉRD 
– KEA Konzorcium (Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., 
EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft, COLAS-ALTERRA Zrt.) 
ajánlattevő nyújtotta be a bírálati szempontok szerint összes-
ségében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot. Ezek szerint az 
erre a részre vonatkozó szerződés értéke 8,734 milliárd Ft, a 
vállalt napi kötbér 122,2 millió Ft.

A szerződéskötést követően a kivitelezők először az üte-
mezést kell benyújtsák, és remélhetőleg heteken belül az 
első szakaszok építése is elkezdődik. A munkálatok minden 
területen egyszerre indulnak. Minden esetben a már meglé-
vő csatornahálózattól (befogadótól) kezdődően kezdik majd 
továbbépíteni. Várhatóan a projekt elején lesznek a szerviz-, 
illetve terelőút-építések is.
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Június 29-én aláírták az Érd és 
térsége szennyvíz-csatornázá-
si program érdi hálózatépítési 
munkáira irányuló kivitelezési 
szerződéseket. 

A tavasszal meghirdetett 
közbeszerzésen két területre 
(együtt vagy külön-külön) lehe-
tett ajánlatot tenni: Érd-Keletre, 
illetve Érd-Nyugatra. Érd-Kelet 
terület hálózatépítésére öten 
pályáztak; a legelőnyösebb, 
érvényes ajánlatot az ÉRD 
– KEA Konzorcium (Közgép 
Építő- és Fémszerkezetgyártó 
Zrt., EuroAszfalt Építő és 

Szolgáltató Kft., COLAS-
ALTERRA Zrt.) nyújtotta be. Az 
erre a részre vonatkozó szerző-
dés értéke 8,734 milliárd forint, 
a vállalt napi kötbér 122,2 millió 
forint.

Az Érd-Nyugat részre szintén 
öt pályázó volt, közülük a DSS 
Érd Konzorcium (Duna Aszfalt 
Kft., SADE Magyarország 
Mélyépítő Kft., Swietelsky 
Magyarország Kft.) nyerte el a 
munkát. Az e területre vonatko-
zó szerződés értéke 9,899 mil-
liárd forint, a vállalt napi kötbér 
138,5 millió forint.

A kivitelezői szerződések alá-
írásával megkezdődhet a munka, 
mégpedig minden területen egy-
szerre; az új hálózatot a már meg-
lévőtől kezdődően építik majd 
ki. A legelső lépés természetesen 
nem az árokásás lesz, hanem az 
ütemezés elkészítése, valamint a 
szükséges szerviz- és terelőutak 
kiépítése. A csatornázási munká-
latok a tervek szerint 2013 végén 
fejeződnek be – ami egyesek 
szemében hosszú időnek tûnhet, 
de ha figyelembe vesszük, hány 
éves előkészítő munka áll már e 
projekt mögött, illetve hány évig 

kellett várnia Érdnek e lehetőség-
re, a két és fél esztendő eltörpül 
ezek mellett. Mint T. Mészáros 
András polgármester a szerződés 
aláírásakor fogalmazott, Közép-
Európa legnagyobb faluját ugyan 
1979-ben várossá nyilvánították, 
ám ez nem járt az infrastruktú-
ra rohamos fejlődésével – csak 
most, csaknem negyed évszá-
zaddal később valósulhat meg 
Érd teljes csatornázottsága. 

– A város újkori legnagyobb 
beruházása kezdődik el hama-
rosan, durván 18,6 milliárd 
forintból. A kivitelezők nagyon 
erős feltételek mellett vállalták 
a feladatot, ez látható a kötbér 
mértékén is. Reményeink sze-
rint mind a kivitelezők, mind a 
lakosság büszke lehet majd erre 
a munkára – hangsúlyozta T. 
Mészáros András, majd a meg-
rendelő képviselőjeként aláírta 
a kivitelezők által már szignált 
szerződéseket. 

A két kivitelező konzorcium 
illetékesei azt hangsúlyozták: 
céljuk, hogy minőségi alapanya-
gokkal minőségi munkát végez-
zenek, a lakosságot a lehető 
legkevésbé zavarva. A részletes 
ütemezés már készül – amint 
véglegessé válik, közzéteszik az 
interneten és a helyi sajtóban. 
A kiviteli terv jóváhagyása után, 
illetve a szükséges szerviz- és 
terelőutak kiépítését követően 
pedig megindulhat a tényleges 
munka, amit minden remény 
szerint határidőre sikerül majd 
befejezni – így Érden több 
évtizedes várakozás és hosszú 
évek előkészítő munkálatai 
után végre megvalósulhat ez 
az uniós támogatású, hatalmas 
beruházás.

 Ádám Katalin

Aláírták a kivitelezõi szerzõdéseket

Indulhat a csatornázás Érden
Hamarosan indulhat Érden a csatornahálózat kiépítése, miután június 29-én alá-
írták a kivitelezési szerzõdéseket. A munkálatok egyszerre kezdõdnek majd meg 
Érd-Kelet és Érd-Nyugat területeken; elõször a részletes ütemezést teszik közzé, 
ezt követõen kiépítik a szerviz- és terelõutakat, majd sor kerülhet a csatornahálózat 
lefektetésére – hangzott el az ünnepélyes aláírási rendezvényen, ahol a kivitelezõk 
minõségi munkát ígértek a lakosságnak.

T. Mészáros András aláírja a kivitelezõi szerzõdéseket, mellette a nyertes konzorciumok képviselõi, Tanai Jenõ és 
Tóth László
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