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A Fegyverneki szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat építése az ütemezéseknek
megfelelően halad.
A megvalósítás összköltsége 2 780 143 739.- Ft, a támogatás mértéke 94,94%, mely nettó 2 639 431 295.Ft összegű vissza nem térítendő támogatást jelent az Európai Unió jóvoltából. A Támogatási szerződés
szerint a beruházás építési munkái befejezésének tervezett határideje 2015. június 30.
A fejlesztés megvalósítása egyrészt a település közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a település
lakosságának a környezet védelme iránti elkötelezettségét tükrözi. A projekt során kiépül a
szennyvízcsatorna hálózat, valamint a szennyvízelvezető rendszeren összegyűjtött szennyvíz korszerű
technológiájú szennyvíztisztító telepen kerül kezelésre.
A csatornahálózat gravitációs és nyomott vezetékű. Az elkészült hálózatra a projekt keretén belül 2569 db
ingatlan rákötésére lesz szükség. A rákötések a gerinchez idomokkal csatlakoznak, az ingatlanok
bekötővezetéke a telekhatáron belül 1,0 m-ig készül el.
A szennyvíztisztító telep építése megfelelő ütemben zajlik. A szennyvízcsatorna hálózat építéséből 2500 fm
van hátra. Október 28-án a mérnök által helyszíni bejárásra kerül majd sor, majd ezután 10 nap áll a
kivitelezők rendelkezésére a hibák kijavítására. Amennyiben a hálózatot tekintve 70-75%-os lesz a
készültség – ami az összes 2500 db bekötésből 1500-2000 db-ot jelent -, és a telepet tekintve sem fog
fennállni üzemeltetést gátló tényező (tereprendezési, szigetelési stb. munkák fenn fognak állni), akkor 2014.
november közepén megkezdődhet a rendszer próbaüzeme. Az ekkor ráköthető ingatlanokról (70-75%) a
kivitelezői időben listát fog készíteni, értesítést küldeni.
Fontos, hogy a lakosság az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötését csak az üzemeltető és az
önkormányzat engedélyével teheti meg. A jogszerűtlen rákötés büntetőjogi feljelentést vonhat maga után!
A település vezetése és a projektmenedzsment szervezet jelenleg is azon dolgozik, hogy a lakástakarék
pénztárba befizetett összegeket az ingatlanon belül építendő csatorna kivitelezési költségére használhassa
fel a lakosság, mely a tulajdonost terheli.
A próbaüzem lebonyolítását a TRV Zrt-vel kívánják lebonyolítani, mely teljesüléséhez az Önkormányzat és a
szolgáltató közötti szerződéses egyeztetéseknek le kell zárulniuk.
A projekttel kapcsolatban folyamatosan informálódhat a lakosság és a sajtó a rendszeresen megtartott
lakossági fórumokon, sajtótájékoztatókon, illetve a www.szennyviz-fegyvernek.hu weboldalon keresztül.

