
 
 
 
 
 
 

Sajtóközlemény 
 
 
Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra! 
 
Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása Európai Uniós forrásból 
valósulhat meg 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programjából finanszírozott, 
„Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, 
felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért” címő, KEOP-1.2.0/1F-2008-0021 azonosító számú 
projekt elsı fordulós Támogatási Szerzıdésének megkötésére Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata 
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága között 2008.09.03-án került 
sor. A projekt a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére, valamint egy szennyvíz-tisztító 
telep létrehozására irányul. A szerzıdéskötést követıen megkezdıdött a projekt elıkészítési szakasza, 
amely várhatóan 2010.08.01-én fejezıdik be. A projekt tervezett elıkészítési költsége nettó 
80.262.000 Ft, ebbıl 68.222.700 Ft támogatást kap az Önkormányzat, a megvalósítás tervezett 
költsége nettó 2.141.176.000 Ft. A projekt megvalósítása a második fordulós pályázat támogatását 
követıen, legkorábban 2011-ben kezdıdhet meg, a tervek szerint 2014-ben fejezıdik be. 
 
A projekt jelenleg az elıkészítési szakaszban tart, ennek során már megtörtént a hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, az elıkészítési tevékenységek közbeszerzési eljárásának 
lebonyolítása (beleértve a projektmenedzsment feladatokat, tervezési feladatokat is), az 1. Projekt 
Elırehaladási Jelentés benyújtása a Hatóság részére, továbbá megkezdıdött a Projekt Menedzsment 
Egység felállítása. Folyamatban van a településen a kommunikációs tevékenység részét képezı  
közvélemény-kutatás lebonyolítása, melynek eredménye mindenki számára megismerhetı lesz. 
 
Az elıkészítés során jelentkezı további feladatot jelent a terület-elıkészítés (talajmechanikai 
feladatok, régészeti felméréshez, feltáráshoz kapcsolódóan örökségvédelmi hatástanulmány készítése, 
földtulajdon szerzés elıkészítése, mővelési ágból kivonás) és a környezeti hatásvizsgálat elvégzése, a 
szükséges engedélyek megszerzése. Emellett a második fordulós pályázat benyújtásához részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-haszon elemzés készül, valamint a Részletes 
Megvalósíthatósági Tanulmány Minisztérium által jóváhagyott változata alapján kerül sor a vízjogi 
létesítési engedélyes tervdokumentáció elkészítésére és a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására. 
 
További feladatot képez a mőszaki tervek kidolgozása a Hatóság által jóváhagyott változat alapján, a 
tervellenır kiválasztása és annak tevékenysége, az elıírás szerint kötelezı kommunikációs és 
nyilvánossági tevékenység ellátása, illetve az esélyegyenlıségi és fenntarthatósági vállalások 
biztosítása a projekt kapcsán. 
 
A továbbiakban a projekt finanszírozási hátterének biztosításához szükséges a második fordulós 
pályázathoz szükséges önkormányzati önrész elıteremtése, illetve a lakossági hozzájárulás módjának 
kidolgozása, egyeztetése. A projektmegvalósítási tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési 
dokumentáció kidolgozására is a projekt-elıkészítési szakaszban kerül sor, ide tartozik a kivitelezés, a 
mőszaki felügyelet/ellenırzés, a tervezıi mővezetés és a könyvvizsgálati tevékenység dokumentációja. 
Végül az elsı fordulós pályázat zárójelentésének elkészítésével és benyújtásával, ezzel egy idıben a 
második fordulós pályázat benyújtásával fejezıdik be a projekt elıkészítési szakasza. 
 



Bıvebb információ: 
Név: Dr. Menyhárt Anett jegyzı 
Cím: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
Telefon: 76/424-133  
Email: jegyzo@tiszaalpar.hu 
 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 


