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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„OSZKÓ KÖZSÉG SZENNYVÍZKEZELÉSI PROGRAMJA”
Oszkó Község Önkormányzata. 418,87 millió forintos, 90 %-os Európai Uniós támogatást nyert Oszkó község
szennyvízkezelési programjának megvalósításához az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat keretében. A projekt ezáltal a Kohéziós Alapból származó
Európai Uniós támogatással, valamint önkormányzati és lakossági önerővel valósulhatott meg.
Oszkó község szennyvízkezelési programja című NYDOP-4.1.1/A-11-2012-0036 számú pályázathoz
kapcsolódó építési beruházás a műszaki átadással és próbaüzemi időszakkal lezárult. A MÉLYÉPTERV KFT.
tervei alapján elkészült csatornahálózat és tisztítótelep felelős kivitelezője a SWIETELSKY MAGYARORSZÁG
KFT. volt. A fejlesztés eredményeként a községben elválasztó rendszerű, gravitációs és nyomott rendszerű
csatornahálózattal kialakított szennyvízelvezetés és kezelés valósult meg. A domborzati viszonyok
következtében a szennyvizek összegyűjtése három rendszerben, a kiépített hálózati szennyvízátemelők (II.
és III. jelű), valamint a szennyvíztisztító telepen lévő szennyvízátemelő (I. jelű) körzeteihez igazítva 10357 m
szennyvízhálózat hosszon keresztül történik. A projekt során a szennyvíztisztító telepen modern, az Európai
Uniós követelményeknek minőségében és kapacitásában is megfelelő kezelőépület és a vonatkozó
infrastruktúra is kiépült a környezetbe illeszthető növénytelepítéssel.
A szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2015. október 20-án sikeresen befejeződött. A telep biztosítani tudja a
Vízügyi Hatóság által az elfolyó, tisztított szennyvízre előírt minőségi paramétereket.
A szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep elkészültével Oszkó Község fejlődésének újabb
lépcsőfokához érkezett, a beruházás az életminőség javulását és a környezetterhelés csökkenését hozza
magával. Hosszú távon megoldódik a településen keletkező szennyvíz EU-előírásoknak megfelelő kezelése
és tisztítása, valamint a szennyvíz nem károsítja tovább a felszíni és felszín alatti vízbázisokat.
A közüzemi szolgáltatás e fajtájának kiépülésével a jelenlegi és a jövőben ide települő vállalkozások számára
is vonzóbbá válik a település, növelve Oszkó Község gazdasági versenyképességét. A beruházás jelentős
előrelépést jelent a település életében, hiszen javuló életminőséget és tisztább környezetet eredményez.
Köszönet a projektben dolgozó valamennyi közreműködőnek, a község lakosságának, a támogatást
rendelkezésre bocsátó Európai Uniónak és a Magyar Államnak azért, hogy felszíni és felszín alatti vizeink
minőségét, településünk természeti környezetét megóvhatjuk a jövő generációinak!
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