
Milliárdok szennyvíztelepekre 

Csongrádon bıvíteni, Szentesen korszerősíteni kell a szennyvíztelepet: a két 
beruházás összköltsége megközelíti a 3 milliárd forintot. Egyelıre kérdéses, az 
önkormányzatoknak mekkora terhet kell vállalniuk a fejlesztésekbıl. 

Külön utakon jár, mégis ugyanazzal szembesült a 
szennyvíztisztítás ügyében Szentes és Csongrád: 
fejleszteni kell – lehetıleg mihamarabb. Egy évtizede 
volt szó a közös megoldásról, de a politikai akarat végül 
eltérítette egymástól a feleket. Azóta megépült a 
csongrádi tisztítómő, mindkét városban teljesen kiépült 
a szennyvízhálózat, azonban további beruházásokra van 
szükség. 
 
Csongrádon a jelenlegi napi 2000 köbméteres 
kapacitást 3000-re szeretnék bıvíteni. Ehhez – forgalmi 
adó nélkül – 479,5 milliós fejlesztésre lenne szükség. Az 
önkormányzat pályázatát kedvezıen bírálták el, a megvalósíthatósági tanulmányt 
napokon belül benyújtják az eljáró hatósághoz. A kérdés egyelıre az, mekkora terhet 
kell vállalnia a városnak, a támogatás arányáról ugyanis még nem döntött az illetékes 
szervezet. A Tisza-partján abban bíznak, hogy a kiadások négyötödét uniós pénzekbıl 
fedezhetik, legrosszabb esetben viszont a költségek felét kellene finanszírozni. 
Várhatóan jövı nyárra fejezıdik be a tisztítómő bıvítése. 
 
Szentesen a szigorúbb bebocsátási határértékek 2004-es bevezetése óta téma, miként 
lehetne a 30 éves tisztító technológiát korszerőbbre cserélni. Mivel a megszabott 
határértékeket nem képes teljesíteni a berki telep, szennyvízbírságot és vízterhelési 
díjat kell fizetni a szolgáltatónak.  
 
A Szentes-Víz Kft. egy intézkedési ütemtervet készített, ennek fejében átmeneti 
engedményt kapott a hatóságoktól: a bírságnak csak egy részét kell megfizetnie. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A technológiaváltás most hozzávetıleg bruttó 2,2-2,4 milliárd forintba kerülne, de 
azt egyelıre nem tudni, nyertes pályázat esetén mennyi önrészt kell biztosítani. Az 
önkormányzat szerint 500 milliót, a pályázatokat felügyelı uniós szervek szerint 
viszont ennek két és félszeresét. Utóbbit arra alapozzák, hogy a szentesi rendszerbe 
kerül be a Hungerit Zrt. – elıtisztított – ipari szennyvize. Az ipari bebocsátás önrészét 
nem támogatja az Unió. Szirbik Imre azonban úgy véli, ez a megközelítés a szerzett 
jogok sárba tiprása. A polgármester szerint 1,2 milliárdos önrészt jelen körülmények 
között nem tud elıteremteni a város, ezért azon dolgoznak, hogy változzon az Unió 
álláspontja. Az idı szorít: 2012–2013-ra lejárnak a szennyvíztisztító 
bírságengedményei, a vízterhelési díj továbbemelkedhet, ezek pedig a lakossági 
díjakra is kihatással lehetnek. 
 
Szegvár is maga oldja meg 
 
Elıbb Szentessel, majd Mindszenttel karöltve próbált a szennyvízelvezetés és -
tisztítás ügyében elırelépni Szegvár, de végül önállóan vágott bele a fejlesztésbe. 
Gémes László polgármester szerint az idı igazolta, hogy jól döntöttek. Tavaly az elsı 
fordulóban nyert a pályázatuk, s ha idén ısszel a második körben is eredményesek 
lesznek, 2010-ben 2 milliárdos beruházás indulhat meg 
a nagyközségben.  

Szentesen évek óta téma, miként lehetne a 30 éves tisztító technológiát korszerőbbre cserélni. 
Fotó: Tésik Attila

2. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2090838


