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Helyzetjelentés POIM, 2020. április 15.  

 

Címzett:  HARGITA VÍZ EGYESÜLET 

   

Téma:  „A 2014-2020-as Hargita Megye víz és szennyvíz infrastruktúráját fejlesztő regionális 

projekt”, “POIM 2014-2020” pályázat haladata a március 24.-ei Igazgató Tanácsi 

gyűlés óta. 

1. A AM POIM – az Európai Pénzek Minisztériuma keretén belül működő Projekt Menedzsment 

hatósági szerv – által kért, a projekt mutatóit tartalmazó szintetikus táblázat újabb, javított 

változata 2020. április 4.-re elkészült (mellékelve elektronikus változatban). 

2. A beruházások becsült értékeit tartalmazó táblázat rendszer (POIM deviz) javított változata 2020. 

április 03.-ra elkészült. 

3.  Az 1-es javító jegyzőkönyv keretén belül AM POIM által sürgetett, Megvalósíthatósági 

Tanulmány IV. fejezete, 6 javítási ciklus után (2020.március.20., 24., 30. és április 09., 10., 14.), 

2020. 04.14.-ére elkészült. 

4. Az 1-3 dokumentumokat 2020. éprilis.14.-én továbbítottuk az EP Minisztériumának. 

5. A környezetvédelmi engedély javított dokumentációját még március 18.-án letettük, melyre 2020. 

április elsején egy 6 pontos újabb észrevétel csomag érkezett, melyre április 9.-én sikerült 

válaszolnunk, a 13 helyszínrajz rendbetételével és a víz befogások hallépcső nélküli 

újratervezésével.  

6. A környezetvédelmi engedélyeztetés dokumentációjának javítása feltételezte az AM POIM 

konzultálását az új, 2020. februárban közölt normatív alapján. Az Európai Beruházási Bank 

képviseletében levő környezetvédelmi szakember, (Camelia CALATAN, 0722844520), felhívta a 

figyelmét a konzulensnek majd nekünk is, hogy ne erőltessük a Hargita Megyei Környezetvédelmi 

hivatalt a rövidített eljárás irányába. Mivel a Hargita Megyei vízrendszerfejlesztés 3 védett területet 

érint és további, 14 közelében tálalható, melyeknek csak részének van meg a védelmi menedzsment 

terve (10-nek nincs meg a 17-ből), az egyszerűsített engedélyeztetési eljárás kizárt! Vehemensen 

kérte, hogy ne erőltessük azt, mert már az előzetes besorolási határozat megjelenésekor az AM 
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POIM megvétózza azt! Az EU világosan megköveteli Romániától (több visszautasított tervre 

hivatkozott – Nagyszeben – Pitesti autóút, Raja Konstanza nagy víz projekt stb.), hogy a jelzett 

esetekben indulásból széles körű hatástanulmányt mutasson be, mely csak a hosszított eljárásban 

lehetséges! Rögtön stratégiát váltottunk, hogy az időveszteséget 1-2 hónapra korlátozzuk, másképp 

a visszautasítás után, a csuszás több mint 5-6 hónap lenne! Egyeztetések után, a Hargita Megyei 

Környezetvédelmi Hivatal, erre a hétre ígérte az elvárt besorolási határozatot, közben a konzulens 

megkezdte a dokumentáció kiegészítését. A környezetvédelmi engedély a minisztériumi 

jóváhagyás és az EU-hoz való küldés előtt lesz nélkülözhetetlen. 

7. A HARVÍZ Rt. Felvállalta POIM PUZ kivételezését a 13 legfontosabb, a környezetvédelemmel 

egyeztetett, az urbanisztikai bizonylatban jelzett területre. A PUZ projekt közbeszerzése 

megtörtént, kiválasztottuk a nyertes céget, a szerződés száma 79/2020.03.25, a szükséges 

információkat átadtuk, kifizettük az előleget. Az első dokumentum, a megyei tanácshoz leteendő 

szükségességi kérvény határideje 2020. április 23. Tudni kell, hogy a területrendezések ügyében ez 

csak egy arányaiban kis része a projekt területszükségletének, a régi felújításra szoruló nagyobb 

objektumok, a vízrendszereket, szivattyú állomásokat, üzemelési és mérő aknákat fogadó utcák és 

terek területrendezése, köztulajdonba vétele, a helyi tanácsok feladata marad.    

 

Bogáti Csaba    Moldován Reinitz József 

Vezérigazgató    Projektmegvalósító irodavezető 


