Csatornázási Projekt Kiskunlacháza Jövőjéért
Hosszú idő után végre véglegesen megoldódhat a szennyvízprobléma
Kiskunlacházán. Ugyanis községünk az Európai Unió támogatásával soha eddig nem
látott méretű fejlesztésbe kezdett, melynek alapvető célja környezetünk
megszabadítása a csatornázatlan és tisztítatlan kommunális szennyvíz okozta
folyamatos szennyezéstől.
A ”Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és
szennyvíziszap komposztáló megvalósítása” megnevezésű, KEOP-7.1.2.0-2008-0142
azonosító jelű projekt egy soha vissza nem térő lehetőség mind a lakosság, mind az
önkormányzat számára, mivel a fejlesztés teljes költségének 85%-át most nem a település,
nem a település polgárai, hanem az Európai Unió és a magyar állam fizeti. Ez a tény annak
tükrében válik rendkívül fontossá, hogy a hatályos jogszabályi előírásoknak és irányelveknek
megfelelően Uniós segítséggel, vagy anélkül legkésőbb 2015. december 31-ig mindenképpen
ki kell építeni és a megfelelő tisztítóberendezésekkel együtt üzembe kell helyezni a
csatornahálózatot Kiskunlacháza belterületi részein. Ennek megfelelően a projekt alapvető
célja az eddig csatornázatlan belterületi településrészek csatornahálózattal történő ellátása, a
meglévő szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése, illetve kapacitásának jelentős
növelése, amelynek eredményeként mód nyílik a Ráckevei-soroksári Duna ág parti területein
keletkezett szennyvizek fogadására és megfelelő hatásfokú tisztítására is.
A projekt megvalósítása a fentieken túl is rendkívül fontos Kiskunlacházának, mivel a
településünkön képződött szennyvíz egy jelentős része tisztítatlanul kerül bele
környezetünkbe, ezzel folyamatosan szennyezve a talajt, valamint a felszín alatti, és felszíni
vizeket. Ezen túl további óriási problémát jelent, hogy a meglévő, nem megfelelő tisztítási
hatásfokkal rendelkező szennyvíztisztító telep nem tudja kielégíteni a folyamatosan növekvő
igényeket, illetve a képződött nyers, kezeletlen szennyvíziszap mezőgazdasági területen való
elhelyezése mára erősen elavult megoldásnak tekinthető. Mindebből következően a település
jelenlegi szennyvízkezelési rendszere nem csak az alapvető emberi és környezetvédelmi
elvárásoknak nem képes megfelelni, de jelenlegi formájában a jogszabályi előírásoknak is
ellentmond, minek okán településünk folyamatosan környezetvédelmi bírságok megfizetésére
kényszerül.
A beruházás célja tehát ennek a mára tarthatatlanná váló helyzetnek a megoldása, valamint a
kapacitásbővülésnek köszönhetően településünk további fejlődésének megalapozása. E cél
elérése érdekében a szennyvíztisztító telep kapacitása a mostani 500 köbméter/napos
maximumról 1500 köbméter/napos maximumra fog változni, valamint további 1301 ingatlan
előtt épül ki a szennyvíz hálózat. Ez összességében több, mint 40 kilométer új csatorna
megépítését jelenti.
Ez egy óriási beruházás, melynek teljes költsége meghaladja a 2 milliárd forintot. Ezt a
hatalmas összeget Kiskunlacháza Önkormányzata, az Európai Unió Kohéziós Alapja,
valamint a Magyar Köztársaság költségvetése biztosítja. Az Önkormányzat a 2008. évben
benyújtott első fordulós pályázat alapján elnyert mintegy 66 millió Ft támogatásból, illetve 12
millió Ft saját erőből jelenleg a tervezési, és második fordulós pályázat előkészítési
tevékenységeket végzi, a megvalósításhoz szükséges műszaki, és pénzügyi feltételek
megteremtése érdekében.
Mindazonáltal a projekt sikerességéhez elengedhetetlenül fontos a lakosság támogató
közreműködése, mivel a csatornahálózat, valamint a modern szennyvíztisztító telep kiépítése

nem ér semmit, ha az egyes háztartások szennyvize továbbra is tisztítatlanul, különböző
derítő- és pöcegödrökön keresztül a környezetben fejezi be az útját. Ezen túl az Európai Unió
a kivitelezésre irányuló, 2010. év második felében benyújtandó második fordulós pályázathoz
kapcsolódó alapvető jogosultsági feltételként megköveteli, hogy a fejlesztéssel érintett
területek lakosságának legalább 75%-a kifejezze azon elhatározását, hogy a beruházás
elkészülésekor rácsatlakoztatja háztartását a csatornarendszerre.
E támogató szándék kifejezésében szeretnénk az Ön segítségét kérni. Kérjük, hogy
amennyiben Ön érintett (vagyis háztartása jelenleg a közcsatorna hálózatra nincs
rácsatlakoztatva), töltse ki a mellékelt kérdőívet és juttassa azt vissza az Önkormányzatnak az
alábbi módon:
1) Postai úton az Önkormányzat címére (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)
2) Személyesen az Önkormányzat épületében (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.)
kihelyezett urnába
3) Elektronikus úton, a www.kiskunlachaza.hu oldalról letöltött kérdőívet
polgarmester@kiskunlachaza.hu e-mail címre.
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Kérjük továbbá, hogy a kérdőív kitöltésénél különösen figyeljen oda az ingatlan címének
feltüntetésére, ugyanakkor a nevét ne írja rá arra.
Támogató segítségét, valamint annak felismerését, hogy az Ön közreműködése mennyire
fontos a környezetünk, illetve a településünk tisztasága és jövője szempontjából, előre is
köszönjük.
Fentiekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet Gábor Szilvia műszaki csoportvezetőnél a 06
24 519-830-as telefonszámon.
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

