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Mérföldkőhöz érkezett Segesd környezetvédelmi beruházása, a település csatornahálózatának és szennyvíztelepének építése. Az április végén megkezdett kivitelezés eredményeként a hálózatépítés már 90 százalékban megtörtént, s a most kiadott vízjogi engedély birtokában a telepi munkálatok is elindulhatnak.
Az eredeti ütemtervet tartják az építők, a település valamennyi utcája sorra került már a gerincvezeték és a házi bekötések kialakításával: összességében 15 kilométer gravitációs csatornavezetéket fektetnek le, 7 átemelőt építenek, 931 bekötést alakítanak ki az ingatlanokhoz. Ez a munkarész
70 százalékban kész, az utakat egyelőre ideiglenesen állítják helyre.

Segesden az elmúlt 2 évtizedben a településtől északra kialakított teraszos kazettás telepre került
a szippantott szennyvíz. Az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós támogatással megvalósuló
program részeként ugyanezen a területen egy korszerű szennyvíztelep készül. Az elmúlt hónapokban megtörtént a terület régészeti feltárása, a tereprendezés és a létesítmény tervezése. Ez utóbbi
vasbeton műtárgyainak kivitelezése most megkapta a vízjogi engedélyt, amely birtokában a napokban megkezdődhet a kivitelezés. Mintegy 300 m³ betont használnak fel majd a több mint 800
m³-es kétrészes eleveniszapos tisztítómedence, a 10 m³-es szippantott szennyvízfogadó akna, a
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m³-es fertőtlenítő medence kialakításához. Kedvező időjárás esetén (-5 C°-ig) még az idén

elkészülhetnek e munkával, melynek eredményeként a mai kor követelményeinek megfelelő, szakaszos üzemű, eleveniszapos tisztítási technológiával, biológiai nitrogén és foszfor eltávolítással
üzemelő telep valósul meg.

- A kezelőépület és az iszaptároló engedélyeztetési eljárása még folyamatban van, amely kapcsán
a segesdi önkormányzat gyors hatósági ügyintézést remél – mondta Péntek László polgármester,
aki hasznosnak tartja, hogy a segesdi projektet is saját hatáskörébe vonta a kormány.

Ennek

eredményeként a műszaki egyeztetések állandó résztvevője a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
képviselője, aki hatékonyan és eredményesen segíti a hatóságokkal való egyeztetést.

A „Segesd szennyvízelvezetés és tisztítás” című projekt teljes költsége nettó 921 millió forint,
melyhez 771 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kap az Európai Unió Kohéziós Alapjából és a hazai költségvetési előirányzatból. A fennmaradó mintegy 150 millió forintos önrészt újabb
pályázati forrás segíti, valamint az önkormányzat és a lakosság adja össze.

