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ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ ÚJHARTYÁN ÉS KAKUCS TELEPÜLÉSEK KÖZÖS TULAJDONÁBAN LÉVŐ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP BERUHÁZÁSA

Befejeződött „Az Újhartyán és Kakucs községek közös, meglévő szennyvíztisztító telepének
kapacitás bővítése és intenzifikálása KEOP -1.2.0/09-11-2012-00-23” azonosító számon nyilvántartott
beruházás. Az ünnepélyes átadóra 2015. október 30-án kerül sor, ahol beszédet mond Pogácsás
Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő.
Az ünnepélyes átadó ideje: 2015. október 30. 9 óra
Helye: Kakucs Hrsz.:012/7 (Újhartyán és Kakucs közötti út mellett)
Beszédet mond Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára

A felszíni és felszínalatti vizek védelme – ökológiailag elfogadható terhelésük biztosítása, jövőbeni
felhasználási lehetőségük megtartása, komoly célkitűzés, melynek megvalósításáért világszerte nagy
erőfeszítéseket tesznek. E cél elérésének egyik jelentős eszköze a szennyvizek összegyűjtése és a
szennyvíztisztító telepeken történő tisztítása. A szennyvíz mennyisége és minőségének jellege jelentősen
változik a háztartási vízfogyasztás változásával. Hazai probléma a vízfogyasztás csökkenésével jelentkező
koncentráció és terhelésnövekedés. Ennek a problémának a megoldását tűzte ki célul a város vezetése
amikor az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11
„Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása” felhívás keretében pályázott, ahol 578.720.525 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült.
A meglévő közös szennyvíztisztító telep az üzemelés során eltelt idő alatt mind tisztítás technológiai, mind
építészeti és gépészeti szempontból korszerűtlenné vált, teljesen elhasználódott és nem felelt meg a vele
szemben fennálló környezetvédelmi előírásoknak.
A szennyvíztisztító telep fejlesztése révén növekedett a szennyvíztisztító berendezés kapacitása, javult az
elfolyó szennyvíz minőségi paramétere, változó szennyvíz és szennyezőanyag terhelésnél is stabil tisztítási
eredményt produkál, valamint csökken a keletkező iszap mennyisége, javul a feldolgozhatósága és
felhasználhatósága.
A pályázatot 2012. október 1-jén nyújtottuk be, 2013. október 7-én kaptuk meg a támogató levet.
2013. december 6-án aláírtuk a közreműködő szervezet (NKEK Nonprofit Kft.) képviselőivel a támogatói
szerződést.
A nyertes ajánlattevővel, az ASIO Hungária Kft. (Újhartyán-Kakucs ASIO-HYDROCOMP konzorcium)
képviselőivel 2014. november 12-én aláírtuk a vállalkozói szerződést.
A konzorcium tagjai:
ASIO Hungária Kft., ASIO spol s.r.o, HYDROCOMP Mélyépítő Kft, ÉMI-BER Kft
A projekt nettó összköltsége 609.179.500 Ft.
A támogatás összege: 578.720.525 Ft
A támogatás mértéke: 95%
A projekttel kapcsolatos további információ: www.ujhartyan.hu

