Az építési munkák
ütemezése

A projekt tervezett nettó összköltsége
8,57 milliárd forint. A projekttámogatás becsült mértéke 75,49%. Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást nyújt, amelyből 5,47 milliárd forint európai uniós forrás, 0,96
milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14
milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosítja. A befejezés,
üzembe helyezés várható időpontja
2012 vége.
A projekt keretében megvalósított létesítmények Pákozd, Pátka, Seregélyes
és Székesfehérvár önkormányzatának
100%-os tulajdonába kerülnek.

A tervek szerint a 2011 márciusában
kezdődő munkálatok – ha minden
az elképzelt ütemben halad – 2012
októberéig tartanak. Természetesen
lesz, ahová előbb, lesz, ahová később ér el a csatorna. Az ütemezés
részleteiről a Társulás a későbbiekben szórólapon, illetve a folyamatosan frissített www.szennyvizprojekt.
szekesfehervar.hu honlapon tájékoztatja az érintetteket.

Csatornahálózat
– európai uniós támogatással

Egy ilyen beruházás mindig átmenetileg megnövekedett forgalommal,
a munkagépek zajával, a földmunkák elvégzése során forgalomkorlátozásokkal jár együtt. Az építők
mindent megtesznek azért, hogy a
környéken élőknek a lehető legrövidebb ideig, a legkisebb kellemetlenséget kelljen csak elviselniük, addig
azonban kérik a lakosság türelmét
és megértését.
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége
– Pákozd, Pátka, Seregélyes –
szennyvízcsatorna hálózatának bővítése

Ez a kiadvány 100%-ban újrahasznosított papírra készült.

KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 Európai Uniós nagyprojekt

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Nagyberuházás
a környezetvédelemért
– négy település hasznára
Az Európai Bizottság 2009. december 18-án hagyta jóvá a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes
– szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” tárgyú nagyprojektet. Mivel
a Bizottság úgy ítélte meg, hogy a
beruházás illeszkedik a Környezet és
Energia Operatív Program „Egészséges, tiszta települések” elnevezésű
prioritáshoz, ezért érdemesnek találta az Unió Kohéziós Alapjának támogatására. A támogatás összege:
25 957 340 EUR.
A projekt a Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le,
amelyek közé Székesfehérvár még

csatornázatlan területei, valamint a
környező települések, Pátka, Pákozd
és Seregélyes tartoznak.

Javul a Velencei-tó
vízminősége
Ha szakszerűtlenül bánunk a szennyvizekkel, azok egy idő után maradandóan, akár visszafordíthatatlanul
károsíthatják a természetet. A csatornahálózat fejlesztése révén biztonságosan megvédhető a térség ivóvízkészlete: nem szennyeződnek tovább
a természeti erőforrások. A felszín
alatti vizeket, a termőtalajt és a tavakat, felszíni vízfolyásokat jó minőségben adhatjuk tovább a következő
generációknak.
Az érintett települések és településrészek a Velencei-tó érzékeny és fokozottan érzékeny vízgyűjtő területén

találhatók, ezért itt különösen fontos
a keletkező szennyvizek megfelelő
összegyűjtése, elszállítása és biztonságos kezelése. A beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó vízminősége, ami az egész régió számára
kézzel fogható nyereség.

vízcsatornázását foglalja magába.
A környezetvédelmi előnyök mellett
nem elhanyagolható hozadéka a beruházásnak, hogy a hálózatra kötött
ingatlanoknak nemcsak a komfortfokozata, de ezzel együtt az értéke is
növekszik.

20 és fél ezer ember
javát szolgálja

6744 új bekötés,
26 szennyvízátemelő
telep

A projekt hosszú távon körülbelül 20
és fél ezer lakos javát fogja szolgálni
abból a mintegy 114 ezerből, akik az
érintett településeken és csatornabekötéssel rendelkeznek majd. A településeken keletkező szennyvizeket a
szennyvízcsatorna-rendszer a meglévő székesfehérvári központi szennyvíztisztító-telepre vezeti. A szennyvíztisztító-telep megfelelő kapacitással
rendelkezik ahhoz, hogy a fogadott
többletet biztonságosan, az előírásoknak megfelelően megtisztítsa, és
a keletkező szennyvíziszapot kezelje.
A szennyvízhálózat bővítése Székesfehérvár ellátatlan település részeinek, valamint Pátka, Pákozd és
Seregélyes települések teljes szenny-

A bővítés 148,8 km gravitációs csatornát és 41 km nyomóvezetéket, 26
db szennyvízátemelő telepet és 6744
új bekötést jelent. Ahhoz, hogy a
meglévő Székesfehérvári szennyvízhálózat fogadni tudja a Pátka–Csala,
Öreghegy,
Pákozd–Kisfalud
és
Seregélyes–Börgönd irányából érkező
szennyvízmennyiségeket néhány helyen szükséges az üzemelő szennyvízcsatorna felújítása és újjáépítése. Így
sor kerül a Budai út alatt futó 8-0-0
DN300 főgyűjtő, a Seregélyes és az
Adonyi út alatt futó 8-0-0 csatorna
felújítására, a Fiskális út alatt futó
7-0-0 csatorna alsó szakaszán átmérő-növelésre.
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