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TÁJÉKOZTATÓ
A Sárospataki Kistérség települései közül egyedül Vajdácska községben nincs kiépített
szennyvízelvezetés. A község állandó problémával küszködik a talajvíz szennyezettségét illetően. A
szennyvízelvezetés megoldása egyike a község legfőbb prioritásainak. Mivel a település a magyar-szlovák
államhatár közelében található, a község kiváló kapcsolatokkal rendelkezik a határ szlovákiai oldalán
található települések önkormányzataival. Az egyik település ezek közül Vel’ky Kamenec (Nagykövesd),
amely szintén nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal és szennyvíztisztító teleppel. A két település
közösen, mint projektpartnerek a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 pénzforrásaihoz folyamodtak pénzügyi támogatásért.
Örömmel számolunk be arról, és tájékoztatjuk Vajdácska és Sárospatak lakosságát hogy az Európai Unió,
a Magyar és a Szlovák Köztársaság és Vajdácska Község Önkormányzata költségvetésének
támogatásával a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
keretében megvalósuló Csatornahálózat a Bodrogközben / Kanalizačná sieť v Medzibodroží/ Sewerage
system in Bodrogköz című, HUSK0901/2.1.1/0282 azonosító számú projektünk hazai társfinanszírozási
támogatási szerződése 2011 márciusában megkötésre került.
A projekt megvalósításának adatai:
Főpályázó: Nagykövesd Község Önkormányzata (SK)
Magyarországi partner: Vajdácska Község Önkormányzata
Elnyert támogatás:
Támogatásban
részesülő
szervezet
Nagykövesd (SK)
Vajdácska (HU)

ERFA

Kormányzati
társfinanszírozás
892377,40
881385,57
1773762,98

104985,58
103692,42
206678,00

Saját erő

52492,79
51846,21
104339,00

Adatok: EURO-ban
Összesen

1049855,77
1036924,20
2086779,97

A projekt szennyvízhálózat kiépítés infrastrukturális beruházást tartalmaz:
Szlovákiában Nagyköves és Kiskövesd településeken
Magyarországon: Vajdácska – Sárospatak településeken
A pályázat kidolgozás első fázisa 2008 év decemberében lezárult. A települések együttműködésével egy
Projekt koncepció került kidolgozásra és benyújtásra, amit a Közös Szakmai Titkárság (Irányító hatóság)
továbbfejlesztésre érdemesnek talált. 2009 év októberében az első forduló feltételeinek sikeres
teljesítése után benyújtásra került a második fordulóban a Váti Kft. szakmai iránymutatása alapján a
részletesen kidolgozott pályázat. 2010. áprilisában a Közös Monitoring Bizottság támogatásra
érdemesnek találta a Szlovák Magyar együttműködés alapján elkészített és benyújtott pályázatot. 2010
novemberében megkötésre került a projekt Európai Uniós támogatási szerződése, melyet a kormányok
társfinanszírozási szerződése követ. Ez valósult meg 2011 márciusban. Így a 2007-ben elkészített
Engedélyes tervben foglalt Vajdácska – Sárospatak szennyvíz összeköttetés kivitelezése 2011-ben
elkezdődhet. A projekt zárásának időpontja 2012. augusztus 31.
A projekt célja, hogy megvalósítsa Vajdácskán az összegyűjtött szennyvizek meglévő sárospataki
kommunális szennyvíztisztító telepre való juttatását valamint ezzel együtt, az új Bodrog alatti átvezetés
létesítésével biztonságosabbá tegye Sárospatak-Kispatak szennyvízelvezetését. A tervezett művek
megvalósítása ezen túl lehetővé teszi Sárospatak-Halászhomok szennyvízelvezetését és Vajdácska
szennyvíz gyűjtőhálózatának továbbfejlesztését.
Vajdácska, 2011. április
Kuik István
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