Brüsszelbe megy a szennyvízprogram
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Miután tegnap a kormánytól zöld utat kapott Nyíregyháza szennyvízelvezetési programja, a 15
milliárdos fejlesztési projektet továbbküldik Brüsszelbe, jövő tavasszal pedig kezdődhet a
kivitelezés.
Hat éve, 2002 óta dolgoznak a szakemberek azon a
Nyíregyháza és térsége szennyvízkezelési és tisztítási
projekten, amely kiemelt programként tegnap megkapta a
kormány támogatását.
A program teljes költségvetése bruttó 15,2 milliárd forint
(nettó 12,7). Az unió és a magyar állam támogatása
csaknem 10 milliárd forint. A fennmaradó 2,8 milliárd
forintot lakossági hozzájárulásból – ingatlanonként 126
ezer forint –, a Nyírségvíz Zrt. saját forrásából és több
százmillió forintnyi önkormányzati pénzből fedezik – mondta a mai sajtótájékoztatón Csabai
Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere. Hozzátette azt is, már a héten Brüsszelbe viszik a
dokumentációt, így tavasszal már elkezdődhetnek a kivitelezési munkák. Jó hír, hogy a
támogatási szerződés megkötéséhez nem kell megvárni a brüsszeli döntést, ez pedig jelentősen
csökkentheti a munkálatok időtartamát.
– A fejlesztés során 207 kilométernyi csatornát, 100 új átemelőt építenek, az útburkolatokat pedig
107 utcában 120 kilométer hosszan állítják helyre, s 8 ezer háztartást kötnek rá az új hálózatra –
sorolta Pató István, a polgármesteri hivatal irodavezetője. Megtörténik a II. számú polyákbokori
szennyvíztelep rekonstrukciója, amely napi 10 ezer köbméteres kapacitással üzemel majd, így
tehermetesíti az I. telepet és fogadja a megnövekedett szennyvízmennyiséget. Korszerűsítik
továbbá a komposztáló telepet is, ez a két szennyvíztisztító telepen keletkező iszapot fogadja több
mint napi 10 tonnás kapacitással. A program befejeztével – szeretnék, ha ez már 2010 végét
jelentené – a város jelenlegi 81 százalékos csatornázottsága eléri a 9596 százalékot, ami már az
uniós normáknak és elvárásoknak is megfelel.
A program közvetlenül több mint 20 ezer embert érint. A
beruházás során azokon a területek végzik el a
csatornázási munkálatokat, melyek a korábbi
programokból kimaradtak, valamint az új városrészeken
és a bokortanyás területeken fejlesztik a hálózatot. Mikó
Dániel programmnedzser szerint komoly kihívás lesz a két
főgyűjtő átépítése, valamint úgy véghezvinni a programot,
hogy az építési munkálatok mellett is zavartalan legyen a
városban a szennyvízelvezetés. Mint kiderült, a sűrűn
lakott területeken feltárás nélküli módszerrel (nagyobb
útbontás nélkül), sajtolással vagy béleléssel történik a
csatornafektetés. Példátlannak nevezte azt az összefogást,
ahogy az önkormányzati képviselők egyhangúlag
támogattak minden döntést a programmal kapcsolatban.

– Mindannyiunk számára fontos ez a projekt – ezt már Márföldi István önkormányzati képviselő
tette hozzá, aki többek között Kistelekiszőlőben házról házra járt azért, hogy a program
mindenképp végrehajtható legyen. Mert mint mondta, ez is szükséges ahhoz, hogy a külterületek
elmaradottsága javuljon, infrastruktúrája a városközponthoz közelítsen. Kiderült, 400 ingatlanra
kellett bejegyezni szolgalmi jogot annak érdekében, hogy a csatornázás megtörténhessen. Ez
azonban gátja lehet a további fejlődésnek, mert ezeken a területek nem épülhet út vagy
csapadékcsatorna, ami a továbbfejlődés akadálya lesz.
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