TÁJÉKOZTATÓ A KISTÉRSÉGI CSATORNÁZÁSRÓL
Tisztelt szentendrei Ingatlantulajdonos!
Szentendre Város, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor Község
Önkormányzata Dunakanyari Csatornázási Társulás néven önkormányzati társulást
alapítottak, mely 2010. szeptember 9-én bejegyzésre került. Az öt település nevében,
Szentendre Város Önkormányzata által benyújtott KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási
számú, "Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának
bővítése" tárgyú pályázat 2011. február 10-én befogadásra került a kiíró szervezet részéről.
2011. április hónaptól a DCST Társulási Tanácsának döntése alapján, Pócsmegyer Község
Önkormányzata vette át a gesztor település szerepét. 2011. október 5-én a pályázat pozitív
döntésben részesült, a Támogatási Szerződést 2011. december 19-én írták alá, mely alapján
az előkészítés és a megvalósítási munkák összköltsége több mint 3.5 milliárd Ft, az uniós
támogatás mértéke 84,63%.
A projekt előkészítési munkái 2009. évben kezdődtek. Az előkészület költségeit az érintett
települések biztosították, az általuk érintett ingatlanok számának arányában. Közbeszerző
cég bevonásával a projektmenedzsment a mérnök, valamint atájékoztatási feladatokat ellátó
cég kiválasztására irányulóközbeszerzési dokumentumok előkészítése megkezdődött, a jogi
szakértő kiválasztásra került.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentáció a Közreműködő Szervezet részére
2012. decemberben került benyújtásra. A mérnök kiválasztására irányuló eljárás megindult,
tervezett szerződéskötés: 2013. január vége. A projekt nyilvánosságáért, a lakosság
tájékoztatásért felelős cég kiválasztása az idei év elején esedékes, a kivitelező kiválasztására
ezzel párhuzamosan kerül sor. Az építkezés a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt
várhatóan csak 2014-ben kezdődik.
Értesítjük továbbá Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat,
valamint az OTP Bank elkészítette a hátralékos fizetők listáját. Sajnálattal állapítottuk meg,
hogy mind az LTP-be fizetőknél, mind az egyéb módon fizető érdekelteknél nagy összegű,
több hónapos elmaradások mutatkoznak.
Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Társulat felszólítása ellenére sem történik
meg a hátralék rendezése, úgy az önkormányzat adók módjára behajtja az elmaradt
követelést. A rendszeres havi fizetés nagyon fontos, főleg az LTP tulajdonosok esetében,
mivel az állami támogatás csak abban az esetben jár a befizetett betétek után, ha a havi
rendszeres fizetés biztosított.
Ezúton szeretnénk megköszönni azon érintettek hozzáállását, akik ez idáig is eleget tettek
kötelezettségüknek. A projekt sikere mindannyiunk közös célja, melyhez elengedhetetlen az
Önök együttműködése.
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat OTP Lakás-takarékpénztár szerződéssel
rendelkező tagjai a befizetéshez szükséges csekkeket az OTP-től előreláthatólag 2013.január
folyamán kapták meg. Csekket csak azok kaptak, akik a szerződés aláírásakor ezt a befizetési
módot választották. Fizetési mód módosítást a szerződő bármelyik OTP fiókban kérhet.

Amennyiben bárkinek kérdése merül fel befizetett, esetleg elmaradt hozzájárulása kapcsán,
úgy kérem, szíveskedjenek a Társulatot keresni az alábbi elérhetőségek egyikén:


Név: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat



Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)



Ügyintéző: Rózsa Ferencné (20) 549-5966



Ügyfélfogadás: szerdánként 14-18 óráig



Email: sztarsulat@gmail.com

Amennyiben bővebb információra van szüksége, akkor minden hírt megtalál a csatornázásról
a www.szentendre1000ev.hu városfejlesztési honlapon. A naprakész tájékoztatásért keresse
fel a honlapot és iratkozzon fel a Szentendre 1000 év + Facebook oldalra is, valamint kérheti
felvételét a csatornázás levelezőlistájára a csatornazas@szentendre1000ev.hu email címen.
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot – a lakossági befizetések
összegyűjtéséről gondoskodik – az sztarsulat@gmail.com címen érheti el, míg a Dunakanyari
Csatornázási Társulást – a beruházó önkormányzatok képviselője
– a
dcstiroda@pocsmegyer.hu címen keresheti.
Szentendre, 2013. január 21.

Tisztelettel:

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város
Polgármestere

Pintér Ádám
önkormányzati képviselő,
a DCSVT intézőbizottságának tagja

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.SZENTENDRE1000EV.HU HONLAPON
A szentendrei városfejlesztési honlapon minden fontos információt megtalál a kistérségi csatornázással kapcsolatban.
Amennyiben kérdése van várjuk elektronikus levelét a következő email címre: csatornazas@szentendre1000ev.hu

