SAJTÓMEGHÍVÓ
ZSANA KÖZSÉG SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZKEZELÉSE
Zsana Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a
„Zsana község szennyvízcsatornázása és szennyvízkezelése” projekt
(DAOP-5.2.1/C-2008-0010) kivitelezési szakaszának állásáról szóló
sajtótájékoztatójára.
Az esemény célja, hogy nyilvánosságot biztosítson a beruházás eddigi tapasztalatainak
megismerésére, valamint bemutassa a kivitelezés mérföldköveit.
A rendezvény helyszíne: Művelődési Ház, Zsana, Ady Endre u. 2.
Időpontja: 2010. március 30. (kedd) 09:30 óra.

Környezetvédelmi beruházás a jövőért
Zsana község szennyvízcsatornázása és szennyvízkezelése projekt
Zsana település jelenleg nem rendelkezik közüzemű csatornahálózattal, míg a település
vízellátása a csatornázandó részeken csaknem teljeskörű. A kommunális szennyvíz
túlnyomó

része

szakszerű

tisztítás

nélkül

a

talajba

is

kerül,

kis

hányada

zárt

szennyvízgyűjtőkben történő gyűjtést és szippantással történő elszállítást követően kerül
elhelyezésre részben szakszerű szennyvíztelepi ártalmatlanítással, részben illegális,
környezetet

szennyező

elhelyezéssel.

A

település

Önkormányzata

a

környezet

állapotának javítása és az infrastruktúra fejlesztése céljából sikeresen pályázott a
Regionális Operatív Programok (ROP) Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-2007-5.2.1/C)
„2000

lakosegyenérték

alatti

települések

szennyvízkezelésének

fejlesztése”

című

pályázati konstrukcióra. A támogatási szerződést 2009. március 12-én írták alá a
fejlesztés

megvalósítására.

Az

Európa

Unió

és

a

Magyar

Állam

támogatásával

megvalósuló projekt nettó költsége 415.018.353 forint. Zsana község Önkormányzatának
célja a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az egészséges, tiszta település
elérése érdekében a település közüzemű csatornázásának és szennyvízelvezetésének
megoldása, a közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek biológiai tisztításának
megvalósítása.
Pályázat benyújtása: 2008.07.18.

Támogatási döntés meghozása: 2008.11.19.
Támogatási szerződés megkötése: 2009.03.12
Beruházás kezdete: 2009.03.02.
Kivitelezés tervezett zárása: 2010.05.10.
A

támogatási

szerződésben

vállalt

feladatok

megvalósításához

szükséges

alábbi

vállalkozói szerződéseket kötötte meg az Önkormányzat a szakértő cégekkel:

•

Közbeszerzési feladatok (projekt előkészítésre): Lucsik és Társa Kft.,
nettó 200.000 Ft (2008.09.10.)

•

Projektmenedzsment,

közbeszerzés

(szolgáltatásra):

Tiszaszolg

Kft.,

nettó 11.538.050 Ft (2009.06.18.)
•

Kiviteli tervek készítése: K + K Kft., nettó 9.600.000 Ft (2008.12.11.)

•

Kivitelezés: Probart Kft., nettó 343.561.667 Ft (2009.06.08.)

•

Műszaki ellenőr: Csantherm Kft., nettó 1.920.000 Ft (2009.01.20.)

•

PR feladatok: Cashfund Zrt., nettó 7.100.000 Ft (2009.11.02)

•

Szennyvíztisztító telep létesítési vízjogi engedélyezési terv: K+K Kft.,
nettó 3.840.000 Ft (2008.05.13.)

•

Szennyvízcsatornázási létesítési vízjogi engedélyezési terv: Közüzemi
Szolgáltató Kft., nettó 2.600.000 Ft (2008.05.13)

•

Elvi engedélyes tervek: VTK Innosystem Kft., nettó 2.900.000 Ft
(2007.11.12.)

•

Könyvvizsgálat: Bálint és Társa Kft. nettó 350.000 Ft (2009. november)

Kedvezményezett: Zsana Község Önkormányzata
Közreműködő Szervezet: DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft.
Bővebb információ:
Fejér Nikolett
PR felelős
Telefon: +36-30-821-5110
Email: nikolett.fejer@gmail.com
Az eseményre
köszönjük.

a

szerkesztőség

munkatársát

tisztelettel

meghívjuk,

a

tudósítást

„Zsana község szennyvízcsatornázása és szennyvízkezelése” projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Programok, Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP5.2.1) keretén belül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
(DAOP-5.2.1/C-2008-0010)
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