Szennyvízberuházás
III. ütem hírei
Mint már arról korábbi írásainkban tájékoztattuk Önöket, kedves kétegyházi Lakosok, a
HURO/1101/023/1.3.3. azonosítószámú, Soc-Ket elnevezésű projektünkben sikeresen lezajlottak a
beütemezett előkészítési feladatok.
A projekt eddigi futamideje alatt - Nagy Éva Emőke önkormányzati projektfelelős közreműködésével
- 3 partneri jelentésben számoltunk be az előrehaladásról, az elvégzett feladatokról és elért eredményekről. A partneri jelentéseket a VÁTI Nonprofit Kft., a projekt ellenőrző és közreműködő szerve
jóváhagyta, és az általuk kiállított hitelesítési nyilatkozatot a Vezető Partner, azaz Socodor község
soros jelentéseihez csatoltuk. A 4. projekt partneri jelentést ez év április 17-ig kell beküldenünk a
közreműködő Szervezetnek, ezen kívül még két jelentés marad hátra a projekt lezárásáig.

Figyelmes olvasóink bizonyára észrevették, hogy az eddigi pályázatokhoz képest most lassabban haladtunk. Ennek fő oka, hogy a Vezető
Partner – Socodor polgármestere
- a főszerződés megkötését követően egyeztetést folytatott Kalcsó
Istvánné polgármester Asszonnyal,
arra vonatkozóan, hogy Socodor saját költségvetéséből - átengedne
egy jelentős – több mint 20 millió
forintos! összeget Kétegyházának.
Az érintett összeg a Socodor-i rész
megépítéséhez nem szükséges,
viszont Kétegyháza területrészén
nagyobb, mintegy 5575 m hosszúságú csatornahálózat épül meg. A
pályázat megírásakor annak érdekében, hogy ne lépjük túl a nyújtható
legmagasabb támogatási összeget,
csökkenteni kellett a műszaki tartalmat, most azonban lehetőség nyílt a

módosításra!
A két Fél kérését személyes találkozó
keretében a VÁTI-val is leegyeztettük, így elindult az átcsoportosításra
vonatkozó főszerződés módosítása.
Sajnos, ez az eljárás - a román partner részéről felmerült egyéb akadályok miatt - elhúzódott, így csak az
elmúlt hetekben érkeztünk el oda,
hogy minden szükséges dokumentumot beszolgáltattunk a közreműködő szervezetnek, amely szükséges a kérelem jóváhagyásához.
A nyitott kérdések tisztázása és az

eljárás felgyorsítása érdekében több
alkalommal találkoztunk Partnerünkkel, ezeken részt vett Kalcsó
Istvánné polgármester Asszony, illetve Árgyelán György tanácsnok
Úr is.
2014. február 21. napján nagyobb
egyeztetést szerveztünk, melyre
meghívtuk a VÁTI képviselőit, akik
minden tőlük telhetőt megtettek az
akadályok elhárítása érdekében, így
– végül – továbbléphettünk.
A jóváhagyott és leegyeztetett

átcsoportosítás nagyobb távlatokat nyitott településünk Lakosai
számára.
Lehetőség nyílt a projekt műszaki
tartalmát kibővíteni, ennek következtében a jelenlegi ütemben
érintett Rákóczi utca II. és III. szakaszának rehabilitációja is megvalósul
a projektből, ami elválaszthatatlan
részét képezi a beruházásnak.
A tárgyalások sikerében és a VÁTI
jóváhagyó döntésében bízva, az
egyeztetésekkel
párhuzamosan
2013. november 1-jén a Rákócziné
Tripon Emese által vezetett Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság kibocsátotta a kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást, elindította a közbeszerzési eljárást. A felhívásra egy értékelhető és műszakilag megalapozott
ajánlat érkezett, az anyag minden
jogszabályi, szakmai és műszaki előírásnak és feltételnek megfelelt, így
az eljárás eredményesen zárult.

megfelelően a kivitelezési munkákat
a KÖVIÉP-OKTAÉDER Konzorcium
fogja végezni, amelynek képviselői
2013. december 13-án írták alá a
megállapodást az Önkormányzatot
képviselő Kalcsó Istvánné polgármester Asszonnyal.
A munka ütemezéséről folyamatosan tájékoztatjuk tisztelt érintett
Lakosokat szórólapok, a helyi kábeltévé segítségével, valamint a projekt
honlapján keresztül. Kérjük, kísérjék
figyelemmel ezeket a médiákat, kérdéseikkel ne habozzanak felkeresni
munkatársainkat, jelezzék észrevételeiket, hogy segíthessünk és időben intézkedhessünk. A projekt felelőseit a 250-122-es telefonszámon
érhetik el, de személyes megbeszéléssel is állunk rendelkezésükre.
A projekt internetes oldalának tartalmát folyamatosan frissítjük és naprakészen tartjuk. Ennek elérhetősége:

A kivitelezés előreláthatólag 2014.
szeptember végén fejeződik be,
eddig a határidőig a vállalkozónak
be kell fejezni a munkát és az Önkormányzat részére átadni a területet. A
munkavégzés menetét a KÖVITEPLUSZ Kft. műszaki ellenőre fogja
nyomon kísérni és ellenőrizni.
Kedves kétegyházi Lakosok!

A kivitelezés során biztosan felbolydul egy kissé a település eddig
megszokott élete, de ez úton is kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét a
munkákhoz, nem sok időről van szó,
hiszen mint már említettük, 2014
őszén be is fejeződnek a munkálatok. A teljes projektet 2014. november 3-án zárjuk, az elszámolások benyújtásával. A kényelmetlenség a mi
kényelmünket szolgálja, ingatlanaink értéke emelkedik, környezetünk
tisztább lesz, földjeink, kertjeink
www.ketegyhaza.hu - Pályá- meghálálják majd erőfeszítéseinket.
A Bizottság megvitatta a szakem- zatok - Kétegyáza Nagyközség
Kalcsó Istvánné
berek véleményét, majd határoza- szennyvízhálózatának bővítése,
polgármester
tában eredményt hirdetett. Ennek III. ütem

A szennyvízberuházás tervezett
menete és az aktuális információk

Kedves kétegyházi Lakosok!
Megkezdődtek a szennyvízhálózat
III. ütemének kivitelezési munkálatai.
A lefolytatott közbeszerzési pályázaton nyertesként kihirdetett kivitelező a KÖVIÉP-OKTAÉDER Konzorcium (Békéscsaba, Őszi u. 3.).

III. szakasz
3. Úttörő utca II. szakasz, Zrínyi utca
4. Úttörő u. III. szakasz, Rákóczi u. III.
szakasz
5. Toldi utca I. – II. szakasz, Dózsa
utca III. szakasz.

A munkálatokat két brigáddal kez
dik, de az idő melegedésével to
Elsőként feltárják a föld alatt lévő vábbi csoportok is érkeznek. A gyors
közműveket, víz, gázvezetékeket, munkavégzés érdekében a lehető
majd ezek pontos ismeretében kitű- legtöbb munkaerőt fogjuk a telepü
zik a szennyvízhálózat nyomvonalát. lésre irányíttatni.
A feltárás során kiemelt figyelmet A munkák ütemezését nagymértékfordítanak arra, hogy a meglévő ben befolyásolja a talajvíz mindenhálózatok ne sérüljenek, és a meg- kori szintje, ugyanis egy meghatáfelelő, jogszabályokban előírt védő- rozott érték felett szivattyúkat kell
távolságokat a munkások betartsák. telepíteni, amelyek a talaj megfelelő
állapotát biztosítják.
A kivitelező elkészített egy ütemtervet, mely alapján indítja a munkagé- Kedves kétegyházi Lakosok!
peket.
1. Batthyány utca II. szakasz, Tekintettel arra, hogy az információk
Kölcsey u.
a Polgármesteri Hivatalban futnak
2. Úttörő u. I. szakasz, Batthyány u. össze, minden utcaszakasz lakó-

it időben tájékoztatni fogom egy
egyeztetett szórólap megküldésével. Ennek alapján egyrészt nyomon
követhetik a munkát, másrészt felkészülhetnek a kisebb kényelmetlenségekre.
A „házibekötésekről”.
Az elmúlt szennyvízberuházások
során a legnagyobb bizonytalanság
az úgynevezett házibekötéseknél jelentkezett. A tapasztalatokat összegyűjtve erre nagy figyelmet fogunk
fordítani, így a kivitelezők minden
ingatlan tulajdonossal előzetesen
egyeztetik majd a bekötővezeték
pontos helyét. Erről jegyzőkönyvet
vesznek fel, melyet Önöknek alá kell
írnia. Ezzel az eljárással minden további kellemetlenség elkerülhető és
biztosítható, hogy Önök nélkül semmilyen döntés ne szülessen.

Kedves Lakosok!

rendelkezésükre állnak az alábbi telefonszámokon:

Nagyon fontos, hogy az egyeztetést követően és a rögzített
időpontban a kivitelezést végző dolgozókat engedjék be a
telkekre. A dolgozók a lehető
legkisebb zavarással és bontással fogják a munkát elvégezni,
ügyelve kertjeik épségére is.
Kérem Önöket, hogy az ingatlanon belüli vezeték kiépítését
ne kezdjék meg, ugyanis a teljes utcai csatorna átadás-átvételét követően az Alföldvíz Zrt.
csak akkor engedélyezi Önöknek a végleges rákötést, ha a
belső csővezeték látható, tehát
nincs visszatakarva, elföldelve.

- Wittmann Attila általános információk, Polgármesteri Hivatal, 06-30-326-53-84;
- Nagy László, kivitelező szakembere, 06-30-68-68-816;
- Szarvas János, kivitelező
szakembere 06-30-950-11-61.
Még egy fontos információ!

Az építési munkálatok ideje
alatt előfordulhat az utcákban
a gépjármű forgalom részleges korlátozása, ami fokozott
balesetveszéllyel jár. Kérem,
figyeljenek gyermekeikre, legyenek belátással és türelemKedves Lakosok!
mel, hiszen a kényelmetlenség
Amennyiben bármilyen kérdé- elmúlik, de a beruházás megsük, kérésük van, munkatársa- marad és településünket fogja
im és a kivitelező szakemberei gazdagítani.

Két ország, egy cél, közös siker!
Două ţări, un scop, succes comun!
Ezen újságcikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

