
 
 
 
 
 
 

Sajtóközlemény 
 
 
Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra! 
 
Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása Európai Uniós forrásból 
valósulhat meg – benyújtásra került a II. fordulós pályázat 
 
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 II. fordulós pályázati dokumentációja 2010. szeptember 30-án került benyújtásra. 
 
A projekt a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítésére, valamint egy szennyvíz-tisztító telep 
létrehozására irányul. Az I. fordulós támogatási szerzıdéskötést követıen megkezdıdött a projekt 
elıkészítési szakasza, amely 2010. októberében fejezıdik be. A projekt elıkészítési költsége nettó 
80.262.000 Ft volt, ebbıl 68.222.700 Ft támogatást kapott az Önkormányzat. A megvalósítás tervezett 
költsége nettó 2.141.176.000 Ft. A II. fordulós projekt megvalósításának tervezett kezdete 2011. 
január 1., és a tervek szerint 2014. február végén fejezıdik be. 
 
A projekt elıkészítési szakaszában többek között sor került a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
kiválasztására, az elıkészítési tevékenységek közbeszerzési eljárásának lebonyolítására (beleértve a 
projektmenedzsment feladatokat, tervezési feladatokat is), illetve megkezdıdött a Projekt 
Menedzsment Egység mőködése.  
 
Az elıkészítés során további feladatot jelentett a terület-elıkészítés (talajmechanikai feladatok, 
régészeti felméréshez, feltáráshoz kapcsolódóan örökségvédelmi hatástanulmány készítése, az érintett 
ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése), a környezeti elızetes vizsgálati dokumentáció 
elkészítése, a szükséges hatósági hozzájárulások és engedélyek megszerzése. Emellett a második 
fordulós pályázat benyújtásához részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 
készült, valamint a részletes megvalósíthatósági tanulmány Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága által jóváhagyott változata alapján került sor a vízjogi létesítési 
engedélyes tervdokumentáció elkészítésére és a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatására. 
 
További feladatot jelentett a kiviteli szintő 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. Komoly munkát igényelt a településen a víziközmő társulat 
megalakítása is, amely 2010. szeptemberében bejegyzésre is került. 
 
A projektmegvalósítási tevékenységekre vonatkozó közbeszerzési dokumentációk kidolgozására is a 
projekt-elıkészítési szakaszban került sor, mint pl. a kivitelezés, a mőszaki felügyelet/ellenırzés 
dokumentációja. Végül az elsı fordulós pályázat zárójelentésének elkészítésével és benyújtásával, 
ezzel egy idıben a második fordulós pályázat benyújtásával befejezıdött a projekt elıkészítési 
szakasza. 
 
 
 



A második fordulós pályázatban szereplı beruházás röviden az alábbiakkal jellemezhetı. 
A kiviteli szintő mőszaki terveknek megfelelıen a végleges tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 
alapvetıen gravitációs rendszerő, mélyponti köztes átemelık kialakításával (összesen 7 db), a rendszer 
fı mőszaki paraméterei az alábbiak: 
- DN 250 KG PVC gravitációs csatorna: 658 m 
- DN 200 KG PVC gravitációs csatorna: 27492,96 m 
- DN 160 KG-PVC bekötıvezeték: 18586,27 m 
- D 160 nyomóvezeték: 1601,5 m 
- D 90 nyomóvezeték: 1906,31 m 
- D 63 nyomóvezeték: 267,5 m 
- D 50 nyomóvezeték: 187 m 
Bekötések száma: maximum 1980 db. 
 
A települési csatornahálózattal begyőjtött szennyvizet a külterületen létesítendı, 500 m3/ nap 
kapacitású új szennyvíztisztító telepen fogják tisztítani, amelynek tisztítási technológiája a lefolytatott 
közbeszerzéseket követıen pontosul. A beruházás kivitelezése 2012 januárjától 2013. júniusáig 
tervezett. 
 
A projekt finanszírozási hátterének biztosításához szükséges 407.895.000 Ft önkormányzati önrészt 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata saját forrásból, illetve a Tiszaalpári Víziközmő Társulattal 
kötött társberuházói megállapodás keretében biztosítja. 
 
A szennyvízelvezetési szolgáltatási díj kalkulációja jelenleg csak becsülhetı, a csatornadíj nettó 257 
Ft/m3 körül várható, amely a lefolytatott közbeszerzések után pontosulhat. 
 
Bıvebb információ: 
Név: Dr. Vancsura István polgármester 
Cím: Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. 
Telefon: 76/424-133  
Email: pmhivatal@tiszaalpar.hu 
 

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


