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Átadásra került az örményesi szennyvízhálózat. A SADE Magyarország Mélyépítő Kft és a Veolia Water
Solutions & Technologies Magyarország Zrt. nettó 849 millió Ft-ért valósította meg a beruházás
kivitelezését. A szennyvízcsatorna hálózat műszaki átadás-átvétele 2016. július 5-én sikeresen lezárult.
2016. július 11-től a lakosok megkezdhetik ingatlanjaik rákötését a szennyvíz közcsatornára.
A Fegyvernek Város szennyvízcsatornázására és a telep korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó projekt a
Kormány 1586/2015. (IX.4.) határozatával mind támogatási összegében, mind pedig műszaki tartalmában
kiegészült. Egyrészről a projekt támogatási összege közel 3,5 Mrd Ft-ra nőtt, másrészről pedig az Örményes
településre vonatkozó műszaki adatokkal megemelkedtek a projekt indikátorai.
A projekt célja
A fejlesztés egyrészt Örményes közműellátottságát hivatott javítani, másrészt a lakosság környezetvédelem
iránti elkötelezettségét tükrözi. A projekt során kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, valamint a
szennyvízelvezető rendszeren összegyűjtött szennyvíz korszerű technológiájú szennyvíztisztító telepen kerül
kezelésre.
A projekt megvalósulása nagymértékben hozzájárul az ivóvízbázis, és ez által a környezet megóvásához,
mely a 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.
Kivitelezés
A „Fegyvernek és Örményes szennyvízelvezetése és tisztítása” című projekt keretén belül, „Egyösszegű, fix
átalányáras vállalkozási szerződés Örményes településen szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére,
szennyvíztisztító telep bővítésére, valamint a kapcsolódó tervezési feladatok ellátására a FIDIC Piros Könyv
szabályainak megfelelően” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás aláírt kivitelezői szerződése alapján
2016 júniusára elkészült többek között 461 db házi bekötés, 6 db hálózati és 2 db házi átemelő, megvalósulhat
több mint 4 000 fm bekötő, 9 500 fm gravitációs és 8 600 fm nyomóvezeték. A közelmúltban átadott
fegyverneki tisztítótelepi napi kapacitás 30 m3-rel tudták megnövelni, így az összességében több mint 3 000
lakás szennyvizének fogadására és tisztítására lesz képes.
A csatornahálózat gravitációs és nyomott vezetékű. A rákötések a gerinchez idomokkal csatlakoznak, az
ingatlanok bekötővezetéke a telekhatáron belül 1,0 m-ig készül el. A szennyvíztisztító telep 630 m3/nap
maximális tisztítási kapacitással bír, mely egy eleveniszapos biológiai tisztítási technológiával üzemelő,
szippantott szennyvíz fogadására is alkalmas telep.

A projekt generálkivitelezője a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. és Veolia Water Solutions & Technologies
Magyarország Zrt. volt. A megvalósuló fejlesztés hosszú távú, biztonságos üzemeltetését a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. látja majd el.
Finanszírozás
A beruházás, melyben a fegyverneki és az örményesi projektelem együttesen szerepel, nettó elszámolható
összköltsége 3 634 744 382 Ft, támogatási intenzitása 94,826942%, amelyet a Belügyminisztérium EU Önerő
Alap pályázata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Önerő Alapja egészít ki 100%-ra. Az Örményesi
projektrészt támogatása ebből 729 399 152 Ft. Így a lakosságnak a beruházás önrészének finanszírozásában
nem kell részt vállalnia, feladatuk a telekhatáron belüli rendszer kiépítése és a műszaki felülvizsgálati díj
(5.390.- Ft) megtérítése.
További információk: www.szennyviz-fegyvernek.hu

