Derecske szennyvíztisztításának
és csatornahálózatának fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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Tisztelt Derecskeiek!
Történetének legnagyobb fejlesztéséhez érkezett Derecske! Megvalósíthatjuk a több, mint tíz éve tervezett csatornaberuházást. Mintegy 76 kilométer szennyvízhálózat és új tisztítótelep is épül, így 2763 ingatlannál lesz
végre korszerű folyékony-hulladék kezelés.
Az Európai Uniós támogatásról szóló szerződést tavaly júliusban írtuk alá a Közreműködő Szervezettel, az Energia Központtal és azóta folyamatosan dolgozunk a kivitelezés előkészítésén. Első lépésben az a feladatunk, hogy a közreműködő szakembereket és vállalkozásokat kiválasszuk – ez egy komolyan szabályozott és ellenőrzött folyamat. Minderre azért van szükség,
hogy a beruházásnál minden területen pontosan és szakszerűen menjenek a dolgok.
Már kiválasztottuk a jogi, közbeszerzési és tájékoztatási feladatokkal megbízott cégeket és folyamatban van a projektmenedzsment, a
mérnök és a kivitelező cég kiválasztása is. A kiírásokhoz szükséges dokumentumokat már benyújtottuk és
a közbeszerzési szabályok alapján
születik döntés arról, hogy a 3,7 milliárd forintos munkát ki végezheti
majd. Abban bízunk, hogy innen már
felgyorsulnak majd az események,
nyárig kiválaszthatjuk a kivitelezőt
és megindul a munka!

Azt tervezzük, hogy 2014-re a jelenlegi 12%-ról 90% fölé emelkedik a
csatornázottság Derecskén és a legtöbb háztartás csatlakozik is a rendszerhez. Ma már a víz, a villany és a
megfelelő utak mellett a csatornahálózat is az alapvető infrastruktúra
része. Ha egy vállalkozás telephelyet
keres, ezekre a szolgáltatásokra szüksége van. A fejlesztéstől azt várjuk,
hogy amellett, hogy kényelmesebbé
teszi a helyben élők mindennapjait, a
helyi gazdaságot is élénkíti majd.

„Azt tervezzük, hogy 2014-re a jelenlegi 12%-ról
90% fölé emelkedik a csatornázottság Derecskén”

A fejlesztés megnyugtató megoldást
jelent az elmúlt években tapasztalt
visszatérő belvizes problémákra és
a környezetszennyezés is csökken.
Emellett mindannyiunknak kön�nyebbség lesz, ha már nem kell a
szippantós autóhoz igazítani a havi
programot és az ingatlanok értékét
is növeli a csatornázás.
Az Európai Unió több, mint 3,1 milliárd forinttal támogatja a fejlesztést
– ekkora támogatást még nem kaptunk Derecske történetében.

Ezért személyesen is mindent megteszek azért, hogy semmi ne akadályozza terveink megvalósulását!
Engedje meg, hogy megköszönjem
eddigi támogatását!
A jövőben hasonló kiadványokon, a
helyi újságban és televízióban, a személyesen felkereshető információs
központunkban valamint a projekt
saját weboldalán is rendszeresen tájékoztatjuk Önt a Derecskei Szennyvízprogram aktuális híreiről.
Bakó István polgármester

„Fejlesztünk az
élhetőbb jövőért!”
Információs központunk nyitva tartása:
csütörtökönként 13.00-16.00 óráig
Címe: 4130 Derecske Köztársaság u. 87.
(polgármesteri hivatal főépülete )
Honlapunk: www.dercsat.hu
Támogatási szerződések megkötése

