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Társulati irányítás mellett hamarosan megkezdődhet házi bekötések kiépítése a Ráckevei-Soroksári
Duna-ág Víziközmű Társulat érdekeltségi egységeinél.
Az RSD Víziközmű Társulat saját projektjeként az érdekeltségi hozzájárulást teljesítő tagoknál többlet befizetés nélkül - ütemezetten épül meg a közterületi csatornahálózat használatához
szükséges házi csatornabekötés, és a házi beemelő aknák üzemeltetéséhez szükséges villamos
betáplálás.
Magyarország Kormányának 2014 júliusában született döntése értelmében, az RSD Víziközmű Társulat;
a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, szennyezőanyagok
kivezetése a parti sávból című; KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 azonosító számú projekthez kapcsolódó
fizetési kötelezettsége 1 886 417 960 Ft-ról 362 432 495 Ft-ra csökkent. A Társulat ezért tervbe vette,
hogy a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 projekt önerő finanszírozásához már nem szükséges forrás terhére,
Társulati irányítás mellett, megvalósítja az érdekeltségi egységek házi csatornabekötését és a házi
beemelő aknák üzemeltetéséhez szükséges villamos betáplálás kiépítését is.
Majd egy éves előkészítést követően, az Intéző Bizottság által lefolytatott beszerzési eljárásokat lezárva
az RSD Víziközmű Társulat küldöttgyűlése 2015.02.21.-én határozatban hagyta jóvá az RSD Víziközmű
Társulat érdekeltségi egységeinek vonatkozásában megvalósítani szükséges telken belüli házi
csatornabekötés és kapcsolódó villamos betáplálás kiépítése című projekt Kivitelezési és Mérnökműszaki ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezeteit. A küldöttgyűlési döntés alapján
2015.03.02.-án a projekt ünnepélyes nyitórendezvényén a Társulat elnöke, valamint a Kivitelezői és a
Mérnök-Műszaki feladatokat ellátó gazdasági tarsáságok képviselői aláírták a projekt megvalósítását
biztosító szerződéseket.
A nyitórendezvényen Dr. Kovács Tibor, az RSD Viziközmű Társulat Elnöke elmondta, hogy a projekt
megvalósítása a RSD (Önkormányzati) Viziközmű Társulás és RSD (lakossági) Viziközmű Társulat
között fennálló együttműködési megállapodás teljesülésének biztosítéka. A Társulat célul tűzte ki, hogy a
KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002 keretében kiépülő hálózat átadásához szükséges 75%-os lakossági bekötési
arányt saját beruházásban realizálja. Kiemelte, hogy a projekthez szükséges forrás nagyobbik hányada,
mintegy 600 millió Ft bankbetétek formájában rendelkezésre áll, a további kifizetéseket a társulati tagok
befizetéseinek függvényben fogja a Társulat teljesíteni. A beruházás keretében így 2015 évre, a tervek
szerint 2015. augusztus 31.-ig terjedő határidőre 6357 házi bekötés (8476 érdekeltségi egység 75%-a)
kivitelezését rendelte meg a Társulat. Természetesen valamennyi olyan ingatlan bekötésére sor kerül, ahol
a tulajdonos fizetési kötelezettségét teljesíti. Senkit nem ér hátrány azért, mert kimaradt az első, feszített
megvalósulási ütemből. A rendezvényen az elnök úr hangsúlyozta, hogy a projekt megvalósítása az
érdekeltségi egység tulajdonos számára a térítésmentességen túlmenően is előnyös. Az érdekeltségi
hozzájárulást egy összegben befizető, vagy kötelezettségüket részletekben, de elmaradás nélkül teljesítő
érdekeltségi egységekhez nem kell minden ingatlanhasználónak mélyépítő és elektromos tervezőket,
kivitelezőket keresnie, a terveket engedélyeztetnie majd az elvégzett munkát átadnia a csatorna
üzemeltetőjének. Feladata marad a rákötési helyek tervezéséhez szükséges egyeztetés, valamint a
munkaterülethez bejutás biztosítása. Az üzemeltetési szerződéseket viszont a szolgáltatóval kizárólag a
tulajdonosok köthetik meg. A Társulat lehetőség szerint ebben is segítséget fog nyújtani.
Gál Edit, ügyvezető, a Nexus-ÉP Kft., mint a Mérnök - Műszak Ellenőr szervezet képviselője
megköszönte a Társulat bizalmát. Köszöntőjében elmondta, hogy a projekt megvalósítása nem kis

organizációs feladat lesz, hiszen ez egy nem mindennapi egyedi projekt. A munkaterület majdnem 70
kilométer hosszban húzódik. A projekt során 6357 db munkaterületen kell a csatorna- és az elektromos
bekötések egyedi műszaki ellenőrzését kell elvégezniük a kivitelező előrehaladásának függvényében.
Rajncsák Dávid, ügyvezető, a Pulzus Plusz Kft. a kivitelező képviseletében szintén megköszönte a
Társulat bizalmát. Elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint a munkálatok március második felében
Szigetbecsén kezdődhetnek el, tekintettel arra, hogy a Szigetbecsén a kapcsolódó közterületi hálózat
készültsége, és a megvalósítási dokumentáció elérhetősége már 90%. Elmondta, hogy a kivitelezés során,
több munkaterületen párhuzamosan 6-10 kivitelező csapat fog dolgozni. Ígéretet tett, hogy a megvalósítás
során a lehetőségekhez mérten a lehető leghamarabb egyeztetést kezdeményeznek a küldöttekkel és a
munka előrehaladása során érintetté váló tulajdonosokkal, hogy a bekötések kiépítése minél zökkenő
mentesebben tudjon megtörténni. Számítanak az Önkormányzatok segítségére, többek között abban is,
hogy a helyi viszonyokat ismerő, és megbízható alvállalkozókat ajánlanak, hogy a szoros határidő tartható
legyen.
Dóka Gábor, ügyvezető, a Dóka-Consulting Kft., mint a társulat projektjének projektmenedzsere
megemlítette, hogy az elhangzottakon túl, a projekt egyediségét bonyolultságát csak tovább fokozza,
hogy a terület 5 közműszolgáltató szolgáltató szolgáltatási területéhez tartozik. Mindösszesen 5 hónap
van a megvalósítására, mely ütemezése nagyban függ a közterületen megvalósuló KEOP forrásból
megvalósuló projekt előrehaladásától. A körülmények miatt szükséges a két projekt teljes körű és
összehangolása, a projektgazdák együttműködése. Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a Társulat
küldöttgyűlésének döntése alapján, azon érdekeltségi egység tulajdonosok, akik az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésével elmaradásban vannak, de azt 2015.04.30-ig megfizetik, ugyancsak jogosulttá
válnak a Társulat házi bekötéseket megvalósító projektre. Elmondta, hogy a tartozás rendezésével
kapcsolatban keressék a társulat ügyfélszolgálatát a 06 24 999 240 telefonszámon illetve az
info@rsdvt.hu email címen. A kivitelezés állásáról az rsdvt.hu honlapon az érdeklődők folyamatosan
tájékozódhatnak.
További információkért forduljanak bizalommal Dóka Gáborhoz, a projekt projektmenedzseréhez az
info@dokaconsulting.hu címen.
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