SAJTÓKÖZLEMÉNY
INDULHAT A CSATORNÁZÁS DERECSKÉN. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
VÁLASZTJÁK KI A KIVITELEZŐT. A PÁLYÁZATOT TAVASZIG KIÍRJÁK.
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Kezdődhet a csatornázás Derecskén. A település tavaly nyáron a
megyében az elsők között kapott pozitív elbírálást a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) második fordulójában. A közreműködők
kiválasztását már ősszel megkezdték, a kivitelezői pályázat pedig év
elején jelenik majd meg. Amennyiben sikerül már az első körben nyertest
hirdetni, akkor legkésőbb ősszel megindulhat a munka. Az Új Széchenyi
Terv keretében megvalósuló 3,7 milliárd forintos beruházással 90 százalék
fölött lesz a csatornázott ingatlanok aránya a településen.
Történetének legnagyobb beruházása kezdődhet meg Derecskén. A település három éve
kezdte meg a szennyvízprogram előkészítését. Az előkészítő szakaszra 88 millió forintos
Európai Uniós támogatást nyertek a KEOP keretében. A 10 ezres lélekszámú városban
jelenleg 12-15%-os a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott ingatlanok aránya, a
fejlesztéssel pedig 90% fölé növelhető a csatornázottság és a korszerűtlen szennyvíztisztító
telep helyett is új épül. Derecske Városa belvízzel veszélyeztetett területen helyezkedik el.
Az elmúlt évtizedben több alkalommal is jelentős elöntések voltak az alacsony fekvésű
területeken. Ezekben az időszakokban jelentős egészségügyi és környezeti veszélyt
jelentettek az elszivárgó aknák. A káros anyagok ugyanis azonnal keveredtek a talajvízzel.
Az előkészítő szakasz feladata volt a lakossági támogatás megszervezése: a derecskei
lakosság több mint 2/3-a támogatta a Szennyvízprogramot, így alakult meg a Derecskei
Víziközmű Társulat, amely a beruházáshoz szükséges önerőt biztosítja.
Az Új Széchenyi Terv keretében megindult projekt során az elmúlt hónapokban
kiválasztották a jogi, közbeszerzési és tájékoztatási feladatokkal megbízott cégeket. A
projektmenedzsment kiválasztása már folyamatban van, a mérnök és kivitelezői kiírás pedig
az év elején jelenik meg.
Projektadatok:
A beruházás összköltsége: 3. 731. 240. 357 Forint
Elnyert támogatás összege: 3. 126. 753. 206 Forint
Támogatás intenzitása: 84 %
A beruházás során megépülő szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 76 km
A projekt keretén belül a szennyvíz-csatorna hálózatra ráköthető ingatlanok száma: 2763
db
Tervezett szennyvíztisztító telep kapacitása: 1000 m3/nap
Tervezett szennyvízátemelők száma: 8 db
Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése
Cím: Derecske Város Önkormányzata, Derecske Köztársaság út 87.
E-mail: derecskeszennyviz@gmail.com
Honlap: www.dercsat.hu
ujszechenyiterv.gov.hu

