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SAJTÓKÖZLEMÉNY
PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - „SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA
VÁROSRÉSZ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE” PROJEKT
A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése és rekonstrukciója, valamint a korszerűsített és kibővített
szennyvíztisztító 2015. június 8-án ünnepélyes kereteken belül átadásra került.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Szabó József Szigetszentmiklós Város Polgármestere, dr. Vántsa
Botond Szigetszentmiklós Város Alpolgármestere - a Szigetszentmiklósi "Bucka" Csatornamű Viziközmű
Társulat elnöke, a kivitelezők képviseletében Nagy Gábor, a Penta Kft. igazgatója, Vígh Elemér az OMS Kft.
gazdasági igazgatója, illetve az üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. képviseletében Kraft Péter műszaki
igazgató és Márialigeti Bence szennyvízágazati és üzemeltetési igazgató.
Az ünnepi beszédeket követően a résztevők megtekintették az újonnan létesített berendezéseket,
műtárgyakat és épületeket a szigetszentmiklósi szennyvíztelepen, majd az ünnepélyes átadó a Bucka – tó
területénél a szintén csatornázással érintett Pajzs utcánál folytatódott.
Szigetszentmiklós történetének egyik legfontosabb beruházása ért most véget – emelte ki Szabó József
Szigetszentmiklós Város Polgármestere. A beruházás résztvevőinek és a lakosságnak is megköszönte, hogy
a projektek kivitelezése határidőn belül befejeződhetett. Az OMS Kft. gazdasági igazgatója Vígh Elemér
szerint is, a szennyvíztelep bővítése cégük életében is az egyik legnagyobb méretű beruházás volt, melyet az
OMS technológia alapján terveztek és kiviteleztek. A környezet védelme érdekében megvalósított beruházás
- a szennyvíztelep 6000 m3/nap szennyvízbefogadó képességre való bővítése - azonban csak úgy tudja
valóban megóvni természeti értékeinket, ha minden ingatlantulajdonos ráköt az ingatlana előtt kiépített
hálózatra és így a tisztítatlan szennyvízzel a talajt nem szennyezi – tette hozzá dr. Vántsa Botond
Szigetszentmiklós alpolgármestere a Szigetszentmiklósi "Bucka" Csatornamű Viziközmű Társulat elnöke.
Nagy Gábor a csatornahálózat bővítését kivitelező Penta Kft. igazgatója, külön kiemelte a Bucka Városrész
lakóinak segítőkészségét. Megköszönve így a közel két éven át tartó kellemetlenségekkel szemben tanúsított
türelmüket, melyet a nehéz adottságú területen végzett munkavégzés miatt, az ott lakóknak kellett nap, mint
nap tanúsítani. Ugyanakkor Kraft Péter a Fővárosi Vízművek Zrt. műszaki igazgatója hozzátette, hogy a közös
feladatainknak még nincs vége, hiszen a lakossági bekötések komoly munkálatai még hátra vannak.
Az elkészült szennyvíztelep a bővítéssel együtt 6000 m3/nap szennyvíz mennyiséget képes befogadni.
Megépült 37.654 fm gravitációs gyűjtővezeték, valamint 2098 fm nyomóvezeték, melyekre gravitációs
bekötéssel 2.798 ingatlan, házi kisátemelővel 192 ingatlan csatlakozása vált megoldhatóvá. Az ellátott
ingatlanok száma így 2990, mely 3395 lakóegységet foglal magában. A keletkező szennyvizek meglévő
rendszerre való csatlakozását és így Szigetszentmiklós települési szennyvíztisztítójára jutását 12 új közterületi
átemelő biztosítja, melyek gyűjtőterületei egymáshoz 4134 fm nyomóvezetékkel kapcsolódnak. A projekt
részeként a meglévő hálózat mind a 22 átemelője korszerű irányítástechnikai berendezést kapott, 3 teljes
gépészeti felújításon esett át 1 pedig teljes egészében átépült. Felújításra került továbbá 1143 fm elavult, régi
csatornavezeték a város 3 különböző területén.
A környezet megóvása szempontjából kiemelkedő fontosságú KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 számú projekt
az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.

