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Kivitelező:
MA-S Püspökmolnári Konzorcium (1135 Budapest, Szegedi u. 35.-37.)
Konzorcium vezető tag: Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35.-37.)
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Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 367.699.961 FT
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt leírása:
A településen a keletkező szennyvíz korszerű elhelyezése és tisztítása jelenleg megoldatlan, a
háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása nagyobb részt
környezetszennyező módon történik.
A település önkormányzata már hosszú évek óta fontos prioritásként kezeli a szennyvízelvezetés
és tisztítás környezetkímélő megoldását a településen, forráshiány miatt azonban mindezidáig
nem kerülhetett sor a beruházás megvalósítására. A Nyugat-dunántúli Operatív Program NyDOP2009-4.1.1/A kódszámú ”Kistelepülések szennyvízkezelése” tárgyú kiírására benyújtott sikeres
pályázat azonban végre lehetőséget ad arra, hogy a település teljes szennyvízelvezető és –kezelő
rendszere 85%-ban Európai Uniós forrásból valósuljon meg.
A kiépülő szennyvízcsatorna rendszer a település teljes lakossága (mintegy 991 fő) számára
biztosít megoldást a keletkező szennyvíz összegyűjtésére és tisztítására egy 100 m3/d
hidraulikai kapacitású BIOCOS technológiájú szennyvíztisztító telepen.
A településen 396 beköthető ingatlanon keletkező szennyvizet 6 082,5 fm gravitációs és 1 442,4
fm nyomóvezeték gyűjti majd össze, a házi bekötésekhez kapcsolódóan összesen 4312,1 fm
bekötővezeték kiépítésére kerül sor.

Mindössze 3 db átemelő telep közbeiktatásával jut el a szennyvíz a biológiai szennyvíztisztító
telepre, ahol modern tisztítási technológia biztosítja az előírt határértékeket, így a tisztított
szennyvíz megfelelő minőségben kerül a befogadó Rába-folyóba. A tervezett szennyvíztisztítási
technológia biológiai szerves anyag lebontást, nitrifikációt és (váltakozó) denitrifikációt
tartalmaz.
A kivitelezési munkálatok során a csatornahálózat kialakítását folyamatosan követve - azokon a
helyeken ahol ez szükséges - megvalósul az úthálózati sáv helyreállítása, így a településkép a
beruházás megvalósításával sem sérül.
A projekt megvalósítását követően – 6 hónap próbaüzem után - az üzemeltetést várhatóan a
településeken jelenleg is ivóvíz szolgáltatást nyújtó VASIVÍZ Zrt. végzi majd.
A beruházáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződést Püspökmolnári Község Önkormányzata 2010.
október 1-én aláírta, a projekt tényleges megkezdését azonban több olyan külső körülmény is
hátráltatta, melynek köszönhetően a kivitelezés egy évvel később, 2011. októberében vehette
kezdetét.
A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep építését a kivitelezésre szerződött MA-S
Püspökmolnári Konzorcium várhatóan 2012. szeptember 30-ig befejezi, majd ezt követően
kezdődhet a hat hónapos próbaüzem.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 367 699 961 FT.
A beruházás teljes nettó elszámolható költsége 432 588 190 FT

