SAJTÓKÖZLEMÉNY
Finisbe ért a környezetvédelmi beruházás Zsanán

„Zsana

község

szennyvízcsatornázása

és

szennyvízkezelése”

projekt

ünnepélyes

zárásnak alkalmából 2010. június 21-én 10:00 órától sajtótájékoztató megrendezésére
került sor Zsanán, a Művelődési Házban.
Átadásra került az Uniós támogatással megvalósult zsanai szennyvíztisztító telep,
valamint a községet behálózó elvezető hálózat. Az Önkormányzat szinte napra pontosan
két évvel ezelőtt nyújtotta be pályázatát a beruházás megvalósítására, mely 2008.
novemberében 415.018.353 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új
Magyarország Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Programok, Dél -Alföldi Operatív
Programja

(DAOP-5.2.1/C)

társfinanszírozásával.

A

keretén

kivitelező

belül,

az

munkálatok

Európai
a

Regionális

tervek

köbeszerzési eljárások lefolytatása után tavaly kezdődtek el.

Fejlesztési

elkészülte,

Alap

valamint

a

A támogatás révén a

település belterületén 6.290 méter csatornahálózat és a hozzá tartozó szennyvízkezelő
telep kiépítése vált lehetővé. A projekt megvalósulásával a teljes lakosság számára
elérhetővé vált az európai szintű közműszolgáltatás. A szennyvíz eddigi kezelése komoly
gondot okozott a község számára, jelentős plusz költség terhelte az Önkormányzatot,
illetve a lakosságot. A szennyvíztisztító telep megépülésével így komoly probléma
oldódott meg a településen. Az új szennyvíztisztító telep az országban ma még
ritkaságszámba menő membrános tisztítást alkalmaz, mely a hagyományos eljárástól
intenzívebb, nagyobb hatásfokú biológiai tisztítást tesz lehetővé, ezt Hideg Miklós, a
technológiát telepítő GE Infrastructure Water & Process Technologies igazgatója mondta
el a rendezvényen. A szennyvíztisztító telep kapacitása akár nagyobb üzemek, illetve
intézmények kiszolgálását is lehetővé teszi, hangzott el Visnyei Miklós Polgármester
Úrtól.
A most befejeződött csatornaprojekt célja a fenntartható településfejlődés környezeti
feltételeinek, valamint a települési környezet állapotjellemzőinek javítása, az egészséges,
tiszta település megteremtése. A lakosság környezetei biztonságának megteremtése,
illetve a környezeti fenntarthatóság megvalósítása, a védett természeti területek kedvező

állapotának elérése és fenntartása, valamint a védett és közösségi jelentőségű fajok
élőhelyeinek megőrzése és megóvása.
„Zsana község szennyvízcsatornázása és szennyvízkezelése” projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv, Regionális Operatív Programok, Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP5.2.1) keretén belül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
(DAOP-5.2.1/C-2008-0010)

