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Az önkormányzati munkához a társulási munkavégzés is 
hozzátartozik, szükségszerüen a társulási tagok közül vá
lasztott polgármcstereknek kell tisztségeket betölteniük, 
ebben az időszakban, ebben a munkában Bogádnak mind a 
szennyvíztársulás, mind pedig pécsi székhellyel müködö to
vábbi társulások vonatkozásában kiemelkedő és ezzel 
a helyieket is megtisztelö szerep. 

Kívánok minden olvasónak meghitt ünnepet, eredményes új 
esztendöt a képviselö-testület tagjai és a Romonvai Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Bogád, 2013. december 21. 

Pfcffer J ózscf 
polgármester 
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Tisztelt Olvasó! 

A Bogád, Romonya, Nagykozár és Önkor

mányzati Területfejlesztési Társulás 20 l O-ben azzal a cél

laljött létre, település 

Az önkormányzati társulás 20 l O-ben és Energia 

Operatív Programban be pályázatot, a támogatói 

döntést2012-ben hozták meg, 2012. november 7 -én Buda-

zamosan a vízjogi létcsítési 

derterv készült. A tenderterv a kivitelezési közbeszerzés 

alapdokumentuma. A kivitelezésre 

dokumentációt 20 l 3. 

sitásra a közrcműködő szen eze tn ck. valamint az 

hatóságnak benyújtottuk. A Nemzeti Környezetvédelmi és 
Központ 20 l 3. 

Közbeszerzés Felügyeleti 

szeptembcrbcn adta jóváhagyását a közbeszerzési doku-

pesten a Nemzeti és Energia Központ- mcntáció tartalmához. a tartalmi megfelelőséget a 

ban (NKEK) került sor a támogatási szcrzödés aláírására. 

A négy települési önkormányzat alakult társu-

!ás a pályázat kcdvezményezettje, a támogatási intenzitás 

nyolcvanöt százalék A hiányzó öncröt további pályáza

tokkal igyekeztek csökkenteni az önkmmányzatok. A más 

forrásból egyáltalán nem fedezhető önerö összegyüjtésérc 

alakult meg a téli időszak szervcző munkáját követö

cn 2013. március 5-én a Bogád-Romonya-Nagykozári 

Szennyvízcsatorna Építő Víziközmü Társulat. A társulatot 

a cégbíróság március végén nyilvántartásba vette. Az ala

kuló közgyülésen lehatárolásra került az érdekcltségí terü

let. A területen lévő ingatlanok ér(lekcltségi hozzájárulás 

formájában az önerő megfizetésére kötelesek. A lakosság 

áprilisban és májusban kivetési értesítöket vehetett kézhez 

településenként háromféle t!zetési konstrukcióvaL 

Három községben új szennvvízhálózat épiil, Kozármisleny 
városában egy új, nagyobb kapacitás/Í gerincvezeték ké
sziil Pécs-Nagyárpád irányába. Utóbbi beruházáselem la
kossági bekötéseket nem tartalmaz, a víziköznni társular

mat végén tanúsítvánnyal igazolják. 

a gerincvezeték által áintett állami tcrületek és 

magánterül etek használatáb oz szükséges megál! apodásokat 

megkötöttük. A vízjogi létesítési engedély mindhárom 

müszaki egység vonatkozásában jogeröre emelkedett. A 

részletes kiviteli terv elkészítése az eredeti, FIDfC Sárga 

szerinti megoldással a kivitelező kötelezettsége lett volna, 

a vízjogi létcsítési engedély elszámolhatósága érdekében 

FIDIC Pirosra váltottunk, így a megrendelö feladata lett. 

A részletes kiviteli terv elkészítésére a tervezőcéget össze] 

kiválasztottuk. A kivitelezés közbeszerzési ajánlati felhí

vása december 2-án megjelent. A társulás vezetése reméli, 

hogy a téli idöszakban a kivitelczö kiválasztásának folya

mata befejezödik és az építés a hosszadalmas clökészítö 

szakasz után 2014 tavaszán ténylegesen is e !indulhat. 

A www.brnk.hu címen már dérhetö a társulás önálló hon

lapja is, amelyen a kivitelezés során folyamatos tájékozta

tást adunk a lakosságnak. 

han így Kozármisleny nem vesz részt. Az önerót a városi 20 l 3. december 23. 

önkormányzat saját erdh/JI hic.tosítja. PtetTer József 
a társulás elnöke 
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