SAJTÓKÖZLEMÉNY
KUNADACSON MÉG EBBEN AZ ÉVBEN MEGOLDÓDIK A SZENNYVÍZ
BIZTONSÁGOS ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA. A SZENNYVÍZCSATORNA
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE, VALAMINT A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
LÉTESÍTÉSE TÖBB MINT EZERÖTSZÁZ LAKOS MINDENNAPJAIT TESZI
KOMFORTOSABBÁ.
2014. február 13.
A Kunadacson élők mindennapjait nagy mértékben pozitívan megváltoztató beruházásról 2014. február 12-én tartották meg a lakossági fórummal egybekötött projektnyitó rendezvényt.

A szennyvízelvezetés problémája
Kunadacs számára régi álom, hogy a településen kiépüljön a szennyvíztisztító hálózat, mely önálló szennyvíztisztító teleppel párosulna. Ennek megvalósítására sikeresen pályázott a község önkormányzata. A megépülő vezetékhálózat hosszú távon
biztosítani tudja, és biztonságosan felválthatja a meglévő, környezetvédelmi szempontból rossz szennyvízelhelyezési gyakorlatot.

Szennyvízcsatornázás
A projekt magába foglalja Kunadacs község közigazgatási területén a belterületi
ingatlanok gravitációs csatornahálózattal való ellátását. A beruházás során 495
bekötés készül, mely közvetlenül 1557 főt érint. Ez szám szerint 13 ezer 963 méter
hosszú gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését jelenti, 3 darab szennyvízátemelővel a kapcsolódó négy darab nyomóvezetékkel. A beruházás részeként
továbbá megépül a háromfokozatú 110m3/nap kapacitású biológiai szennyvíztisztító
telep a kapcsolódó ellátó és elvezető közművekkel.

Jelentős európai uniós támogatással
A teljes beruházás összege 350 millió 994 ezer 519 forint, melyhez Kunadacs a
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Regionális Fejlesztési Alapjából 315 millió 895 ezer 067 forintot nyert el vissza nem
térítendő támogatásként. Ehhez önrészként egyrészt elszámolható költségként 35
millió 099 ezer 452 forintot, valamint nem elszámolható költségként 5 millió forintot
kell hozzátennie.
Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges önrész finanszírozására az elmúlt év
májusában NFM önerő alapból 3 millió 236 ezer 115 forint vissza nem térítendő
önerő-támogatásban részesült. A 2014-es évi költségek fedezésére pedig 8 millió
711 ezer 721 forint önerő támogatási igényt nyújtott be. Ezen felül az önkormányzat
tavaly novemberben további 23 millió 124 ezer 616 forint BM önerő támogatást
nyert el. Ennek köszönhetően az önkormányzat a projekt támogatott műszaki részének megvalósításához nem kér lakossági hozzájárulást.

A munka elindult
Hosszas előkészítések után a kivitelező Nexus-Ép Kft. 2013. november 26-án megkezdte a munkálatokat. A tervezési, víztelenítési, infrastrukturális és földmunka előkészítési feladatokat követően hamarosan a tényleges építési munkálatok is elindulnak. A beruházás tervezett befejezési határideje 2014. november 26., illetve a téli
próbaüzem vége, 2015. február 26.
A kivitelezési munkálatok több ütemben történnek majd. Az érintett utcákban élőket
mindenkor megfelelő módon, időben értesítik a tudnivalókról, az esetleges forgalomkorlátozásokról. A projekt az úthelyreállítást is magába foglalja. A tervek szerint
az élő kötésre kész állapotot 2014. június 30-ára éri el a kivitelező. A lakossági
rákötéseket ezt követően 2014. júliusában és augusztusában kell elvégeznie az érintett ingatlan tulajdonosoknak. A próbaüzem két lépcsős lesz, a nyári 2014. augusztus 26-án indul el, míg a téli 2014. november 26-án, mely 2015. február 26-áig tart.

A szennyvízcsatornázás hosszú távú előnyei
A beruházás megvalósításával Kunadacs is csatlakozhat azon fejlett települések
táborába ahol az alapinfrastruktúra hálózatok a lakosság rendelkezésre állnak.
A beruházás nagy mértékben emeli a belterületi lakosság komfort érzetét, valamint
növeli ingatlanjaik értékét. A külterületi lakosság és vállalkozások részére korszerű
helyi szippantott szennyvízfogadó kiépítése is megvalósul. Így összességében tisztább, biztonságosabb, egészséges környezet jön létre, mely nagy fokú biztonságot
jelent minden Kunadacson élő számára, illetve leendő gyermekeik számára.
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