
 
                                                   TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot,hogy az Uszód,Géderlak,Dunaszentbenedek 
községek szennyvízcsatornázása,Kalocsa város szennyvízcsatorna hálózat bővítése  és a 
szennyvíztisztító telep rekonstrukciója tárgyú KEOP pályázatunkat a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség a 2009. január 29. napján tartott döntés értelmében támogatásban részesítette.  
 
A támogatás a településekre jellemző sérülékeny ivóvízbázis, a Duna térségében kijelölt 
távlati ivóvízbázis védelme mellett a 4 település összefogásának is köszönhető. 
A támogatási döntéssel egy, a 2001.évtől indult kitartó pályázati munka zárult eredménnyel. 
 
A pályzat szerint a következő években megvalósul Uszód, Géderlak,Dunaszentbenedek 
községek belterületén, valamint Kalocsa város csatornázatlan területeinek közüzemű 
szennyvízcsatorna hálózata, a gravitációs közcsatornával közüzemű átemelőkkel elvezetett 
szennvíz tisztítása a szabad kapacítással rendelkező Kalocsa város területén üzemelő 
szennyvíztisztító telepen fog megtörténni. 
A környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tisztított szennyvíz a Duna sodorvonalába 
kerül. 
 
A 4 alternatívából a leggazdaságosabb változat szerint megépül 39 497 méter 
szennyvízelvezető rendszer,1336 db házi bekötőcsatorna 7 569 m összes hosszúsággal,és 19 
db közüzemű szennyvízátemelő. 
A beruházás pályázat szerinti építési költsége 1 881 741,-Ft+áfa, amely 1 db ingatlanra 
vetítve mintegy 1 400 000,-Ft/ingatlan. (1 ingatlan értéknövelő értéke) 
A pályázat 85%-os támogatással számol. 
 
A beruházás előzetes ütemezése: 
− A közbeszerzéseket lefolytató szervezet kiválasztása -folyamatban- 
− Az előkészítési munkákat végző vállalkozás versenyeztetése: -folyamatban- 
− Projekt menedzsment szervezet kiválasztása: -folyamatban- 
− Támogatási szerződés megkötése: 2009.április 14.-ig 
− Viziközmű Társulat létrehozása ( lakossági hozzájárulások kedvező feltétel érdekében) 
− Közbeszerzési tanácsadó a projekt fejlesztésre: 2009. június 
− Megvalósíthatósági tanulmány: 2010. január 
− Tender terv (meglevő engedélyezési terv alapján: 2010 augusztus 
− Kivitelezői közbeszerzés: 2010. december- 2011. május 
− Kivitelezés 2011. június-2012. szptember 
− Próbaüzem: 2012 október-december 
   
A Viziközmű Társulat a lakossági hozzájárulásokra 35-70% kammattámogatású hitel 
felvételére jogosult, lakástakarék pénztári szerződések megkötése esetén a 30%-os állami 
támogatás lehetősége miatt a lakossági befizetések összege tovább csökkenthető. 
 
A közüzemű csatornázás megvalósításával Önkormányzataink biztosítják az ivóvízkészletek 
elszennyeződésének megakadályozását, a szippantási költségnél alacsonyabb csatorna díjak a 
lakosság számára is hosszú távú előnyt jelentenek. 
 


