Kérjük a hatékony megvalósítás érdekében
működjenek együtt a kiválasztott kivitelezővel, aki
majd felkeresi azokat az ingatlantulajdonosokat,
akikre ez a kedvezményes lehetőség vonatkozik.
A hálózat kiépítésével egy időben megkezdődtek a
település szennyvíztisztító-telepének kivitelezési
munkálatai is, amely kommunális szennyvizek teljes
biológiai tisztítását fogja végezni.
A házi bekötések, valamint a szennyvízhálózat és
szennyvíztisztító-telep megépítése után 6 hónapos
próbaüzem következik. Ezen időpontig az új
rendszer nem üzemel, az engedély nélkül bevezetett
szennyvíz nem folyik el, tehát egy idő után – a
csatorna megteltével – akár elöntést is okozhat. Ha
tehát a házi hálózatot megépítik, az még nem jelenti
azt, hogy automatikusan használhatják is. A
rácsatlakozást a kivitelező fogja elvégezni! Kérjük,
engedély nélkül ne csatlakozzanak a rendszerre,
mert jelentős pénzbírságot kell ﬁzetni az okozott
kárért!
A 6 hónapos próbaüzem alatt nem kell semmiféle
díjat ﬁzetni a rendszer használatáért.
A sikeres próbaüzem befejezése után a szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep a
Társulás tulajdonába kerül, aki üzemeltetésre
átadja a leendő üzemeltetőnek.
Az üzemeltető felkeres minden ingatlantulajdonost
a K ö z s z o l g á l t a t á s i S z e r z ő d é s m e g kö t é s e
érdekében. Az új, környezetbarát és korszerű
hálózat innentől kezdve a lakosság rendelkezésére
áll és a cél, hogy a településen minél több – a
pályázati feltételeknek megfelelő - ingatlan
csatlakozzon a hálózatra.
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HERCEGSZÁNTÓ

Tisztelt Hercegszántói Polgárok!
Nyáron megkezdődött Garán, Nagybaracskán és
Hercegszántón az Európai Unió és a Magyar Állam
által támogatott, 3. 296.689.690 Ft összértékű
beruházás, melynek megvalósulásával a három
település által létrehozott Önkormányzati Társulás
célja az érintett települések közüzemű csatornázásának és szennyvízelvezetésének megoldása, valamint a
közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek
teljes biológiai tisztításának megvalósítása.
A projekt keretében a három település belterületén
gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat kerül kiépítésre, a szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés
mindhárom település esetében saját szennyvíztisztítótelepen történik majd.
A kivitelezés a tervezett ütem szerint halad és a tervek
szerint tavasszal megkezdődhet a megépített
hálózatok és szennyvíztisztító-telepek próbaüzeme,
melynek egyik feltétele a megfelelő számú lakossági
rákötés. Csak a sikeres próbaüzemeltetés befejezése
után zárható le a hosszú évek munkájával megvalósuló, a települések életében szinte a legnagyobb
léptékű beruházás.
Köszönjük a türelmüket a kivitelezés során felmerülő
kellemetlenségek miatt, és gondoljunk arra, hogy
ezzel a beruházással javulnak az életkörülményeink
és a komfortérzetünk, valamint mérsékelhetjük a
környezetkárosítás mértékét, amire nemcsak nekünk,
hanem a jövő generációinak is nagy szükségük van.
Nagybaracska, 2014. november

Bögi István András
Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz
Önkormányzati Területfejlesztési Társulás elnöke

Projekt megvalósítása

A három település 2009 novemberében hozta létre a
Gara-Hercegszántó-Nagybaracska Szennyvíz
Önkormányzati Területfejlesztési Társulást (GHNT).
2010 júniusában megalakult a NagybaracskaHercegszántó-Gara Szennyvízközmű Építő Víziközmű
Társulat. A társulat víziközmű társulatként működik és
azt a feladatot vállalja, hogy társberuházóként a
GHNT-vel együtt megvalósítja a beruházást. A
Társulás pályázatot nyújtott be Nagybaracska, Gara és
Hercegszántó községek szennyvízcsatornázásának és
szennyvíztisztításának megvalósítására és az NFÜ
döntése alapján a Társulás a projektfeladatok
végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban
részesül, mely a beruházás értékének mintegy 95%-a.
A beruházás megvalósításra vonatkozó Támogatói
Szerződés 2012. február 22-én lépett hatályba.

Közbeszerzés keretében három építési eljárás került
kiírásra Gara, Hercegszántó és Nagybaracska
községek területén megvalósuló rendszerek
megvalósítására. Csak a kivitelezői szerződések
aláírása után indulhattak meg az építési munkák.
Hercegszántón a nyertes kivitelező az A-HÍD Építő Zrt
közbeszerzés útján került kiválasztásra.
A kivitelezési munkálatok először a tervezési
feladatokkal indultak, majd a tervek elfogadása után
augusztusban megkezdődtek és azóta is folyamatosan
zajlanak a szennyvíz-csatornázási munkálatok a
hálózat és a házi bekötések építésével.
A házi bekötések pontos helye az előzetesen
meghatározott optimális nyomvonal ﬁgyelembevételével, a lakóingatlan tulajdonossal közösen kerül
meghatározásra az előírásokat ﬁgyelembe véve. A
kivitelező a közművek valós helyzetének feltárása után
kezdheti meg gerincvezeték építését rövid munkaárkos technológiával, ügyelve arra, hogy a nap végével
lehetőleg minden ingatlan megközelíthető legyen.
A háztartások a házi bekötővezetéken keresztül
csatlakozhatnak az épülő szennyvízhálózathoz, melyet
a kivitelezők minden ingatlanon a telekhatártól
számítva 1 m hosszúságban építenek ki a beruházás
keretében.
Azon ingatlantulajdonosok részére, akik a Víziközmű
Társulat tagjai és megﬁzették vagy rendesen ﬁzetik az
érdekeltségi hozzájárulást, a Víziközmű Társulat
megrendeli és elvégezteti a házi csatorna helyreállítási munkák nélküli kiépítését.

