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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Települési Szennyvíztisztító Telep Bővítése és Szennyvízcsatornázás Fegyverneken
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Elkészült a Fegyvernek Várost érintő szennyvízberuházás. A műszaki átadás-átvétel 2015. júniusában
zárult le, a projekt megvalósítási szakasza az ütemezéseknek megfelelően zajlott. A településen
folyamatosak a lakossági rákötések, mely által lehetőségük nyílik az ingatlantulajdonosoknak az
ingatlanon keletkező szennyvíz közcsatornán történő elvezetésére.
A megvalósítás összköltsége 2 780 143 739.- Ft, a támogatás mértéke több mint 94,93%, mely nettó
2 639 431 295.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást jelent az Európai Unió jóvoltából. Az önerő
finanszírozását az önkormányzat NFM Önerő Alap pályázatból elnyert forrásból kívánja finanszírozni.
A projekt célja:
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 2576 db
ingatlan rákötésére lesz lehetőség, melyre a megépült 45 415 fm gravitációs gerincvezeték, 7543 fm
nyomóvezeték és 11 db hálózati átemelő által lesz lehetőség. A rákötések a gerinchez idomokkal
csatlakoznak, az ingatlanok bekötővezetéke a telekhatáron belül 1,0 m-ig készül el. A megépült
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szennyvíztisztító telep 600 m /nap tisztítási kapacitással bír, mely egy eleveniszapos biológiai tisztítási
technológiával üzemelő, szippantott szennyvíz fogadására is alkalmas telep.
Kivitelezés
A projekt generálkivitelezője a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions &
Technologies Magyarország Zrt. A vállalkozó 2013. szeptember 18-án vette át a munkaterületet. A
kivitelezés előrehaladása a tervezetnek megfelelő volt. A hálózat építése 100%-os készültségű, a
kivitelezési munkálatok a 2015. június 23-i műszaki átadás-átvételi eljárás keretében zárult le. A
megvalósuló fejlesztés hosszú távú, biztonságos üzemeltetésének biztosítása érdekében az üzemeltetői
teendőket a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. látja el. A település útjainak, az ingatlanok előtti járdáknak,
kapubejáróknak a végleges helyreállítása 2015ben folyamatosan zajlott.
A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul az ivóvízbázis, és ez által a környezet megóvásához,
mely település alapvető érdeke. A beruházás legfőbb haszonélvezője éppen ezért a lakosság, hiszen a
csatornázott településen a továbbiakban nem közműpótló műtárgyakban kell tárolni és szippantós járművel
elszállíttatni a keletkezett szennyvizet.
A fejlesztés következtében javulnak a lakosság életkörülményei, a vállalkozások működési feltételei, ami
munkahelyteremtést is eredményezhet.
A projekttel kapcsolatban folyamatosan informálódhatott a lakosság és a sajtó a rendszeresen megtartott
lakossági fórumokon, sajtótájékoztatókon illetve a www.szennyviz-fegyvernek.hu weboldalon keresztül.

