Kedvezményezett neve

Fő kedvezményezett:
Tárkány Község Önkormányzata

További kedvezményezettek:
Csép Község Önkormányzata
Ete Község Önkormányzata

Projekt címe
Tárkány-Csép-Ete agglomeráció
szennyvízelvezetési és tisztítási
problémájának megoldása

Szerződés száma

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047

Szerződés hatályba lépésének dátuma

2011.12.01

Szerződésben rögzített támogatás

1 212 784 790,-Ft

Támogatás mértéke

94,528737%

Szerződésben rögzített összköltség

1 282 980 000,-Ft

Projekt megvalósítás befejezése2011.12.01

2015.09.30

Projekt megvalósításának kezdete

Projekt tartalmának bemutatása

Projekt
célja:
KÖZÖS
SZENNYVÍZELVEZETŐ
RENDSZER KIALAKÍTÁSA Csép, Ete és Tárkány
ellátatlan településeken gazdaságosan kiépíthető
elválasztott rendszerű gravitációs gyűjtőhálózat
épül
ki.
Tervezett
csatornázottsági
arány
( lakónépesség %-ában) megközelítőleg:Csép 100
%, Ete 100 %, Tárkány 85 %. A települések
szennyvizeit egy-egy átemelő juttatja a Csépi
szennyvíztisztító telepre. Kapacitása: 2781 LE,
Qd=
242
m3/d.
A
nem
csatornázott
településrészeken zárt gyűjtő medence épül,
innen szervezett menetrendszerű tartálykocsis
szállítással jut a szippantott szennyvíz ( 239 LE )
a
csépi
szennyvíztisztító
előkezelőjére.
A
szennyvíztisztító telep elvégzi a szennyvíztisztítás
mechanikai, biológiai, nitrifikálási, denitrifikálási,
foszformentesítési és fertőtlenítési műveleteit, és
jó hatásfokkal kielégíti az időszakos vízfolyásokra
előírt maradék szennyeződések határértékeit.
KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSEK -Teljeskörű beruházás
előkészítés megvalósítása -A szennyvíz elvezető

és tisztító rendszer megépítése, a lakosság
rákötési arányának az üzembehelyezéskor 90 %os , 2015-ben 98 %-os rákötési arányának
biztosítása, a keletkező szennyvizek közel 100 %ának tisztítása -Felszíni és felszín alatti vizek
védelméről
szóló kormányrendeletnek
való
megfelelés -Megfelelés a magyar és európai
uniós
szennyvíz-elhelyezési
szabványoknak
-Környezetbarát
technológia
működtetése,
környezeti
terhelés
csökkentése,
környezetszennyezés megszüntetése
HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK -Település és a régió
versenyképességének
növelése,
kistérségi
esélyegyenlőtlenségek
megszüntetése
-A
lakosság komfortfokozatának - életszínvonalának
növelése
-A
környezetkímélő
települési
szennyvízelvezető, -tisztító rendszer hosszútávú
fenntartása
A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI -a települések
lakossága
-az
önkormányzatok,
illetve
önkormányzati
intézmények,
-a
keletkező
szennyvizek 1-2 %-át sem elérő közületek,
szolgáltatók, -hosszú távon a lakossági terhelés
kis százalékát elérő turizmus ( ökoturizmus)
EREDMÉNYEK
A
beruházást
követően
a
települések szennyvíz csatornázottsága egy
magasabb szintre emelkedik, a csatornázott
lakóingatlanok
komfortosabbá
tehetők
-A
csatornázottság
növekedésével
minimálisra
csökken a környezetszennyezés

