SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása - 2014. július 16.
Lakossági fórumot tartottak a mélykúti csatornázási munkákról.
Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának szakmai vezetői 2014. július
16 - án szerda délután lakossági fórumot tartottak a kivitelezési munkákkal kapcsolatos kérdések
megválaszolására. A rendezvényen közel 110 lakos érdeklődött, a Város legnagyobb beruházása iránt,
amelynek nettó összköltsége 3 486 891 814 Ft. A támogatás mértéke 81,9911 %, amely az Európai
Unió Kohéziós Alapjából és Magyarország központi költségvetéséből származik. A projekt az Európai Unió
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A lakossági fórum elején Mélykút
Város Polgármestere, Kovács Tamás röviden ismertette a beruházás főbb tudnivalóit. Ebben az
összefoglalóban kitért arra, hogy az Önkormányzat és a szakmai stáb is azon dolgozik, hogy a támogatás
mértéke növekedjen. Ennek érdekében különböző Önerő Alapokhoz kerültek benyújtásra pályázatok.
Pozitív elbírálás esetében a támogatás mértéke elérheti a 90% feletti összeget is. Amennyiben ennek
hatásaként a lakossági befizetések egy részére nem lenne szükség, akkor a Víziközmű Társulat közösen
dönthet arról, hogy mi legyen a megmaradt összeggel, erre azonban csak a program végeztével kerülhet
sor – hangzott el a válasz a lakossági kérdésre. A tisztított szennyvíz a Kígyós csatornába kerül
elvezetésre, ezért több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Mennyire emeli meg a Kígyós csatorna
vízszintjét az a helyzet, ha Mélykúttal együtt Jánoshalma is ráköt a hálózatra? A vízszint jelentősen
emelkedni fog, ez mindenképpen várható, ennek kezelése érdekében a bácsalmási szakaszon a csatorna
részletesen burkolva lesz, ezzel is gyorsítva az átfolyást. Ezen kívül kiépítésre kerül egy esélynövelő
szivattyú helye is, amely szükség esetén bevethetővé válik, és gyors és biztonságos lefolyást biztosít a
Kígyós csatorna részére.
A 2014.június 16-án elkezdődött kivitelezési munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak. A Város
területe 9 megvalósítási öblözetre osztható (lásd a térkép ábrázolása szerint), amelyből jelenleg a 6-7-1
öblözetben folynak a munkák. Jelenleg a Városon áthaladó 55. számú főút északi része, a Szeged felőli
oldal épül. Előreláthatólag két heten belül kezdődnek meg a 4-8-5 számú öblözet munkálatai is.
A kérdések a kivitelezési munkákkal kapcsolatosan leginkább a gerincvezeték fektetésével kapcsolatos
építésekkel, az egyéni rákötésekkel, illetve a helyreállítási munkákkal kapcsolatban érkeztek. A belső
rákötésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy ezek kiépítésével kapcsolatban kérik a lakosok türelmét,
hiszen attól, hogy a csatorna elhalad a ház előtt, az még nem jelenti azt, hogy ráköthetnek a lakosok
egyénileg a hálózatra. Hiszen ezt minden esetben minőségi vizsgálatnak, víztartási próbának kell
megelőznie. Az ÉPTESZ Kft munkatársai folyamatosan járják az utcákat a belső hálózatok felmérése
ügyében. Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy a belső telekhatáron belüli csatornahálózatot, ne kezdjék
megépíteni, megépítetni, míg a Kft, be nem fejezi a felmérési munkálatokat az egész településen.
A csatornázási munkákról szóló információk, folyamatosan elérhetőek lesznek a Város honlapján. A
kivitelező munkatársai pedig minden házba becsöngetnek, hogy személyesen tudják egyeztetni a
lakosokkal a házak előtti munkák részleteit. A projekt ingyenes hívható zöld száma: 06 80 63 01 08

