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Elkészült az új isaszegi szennyvíztisztító telep, amelyet ünnepélyes keretek között adtak
át hétfőn, Hatvani Miklós polgármester és Vécsey László országgyűlési képviselő
jelenlétében. A 653 millió forint összértékű beruházás Európai Uniós támogatással
valósult meg.
Az elmúlt közel két év során a korábbi telep helyett új szennyvíztisztítót építettek, amely megfelel
az érvényes jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak. A szennyvíztelep átalakítására,
fejlesztésére azért volt szükség Isaszegen, mert a korábban üzemelő szennyvíztelep műszaki
kialakítása már nem volt képes a településen keletkező szennyvízmennyiséget kezelni.
A telep kapacitása a munkálatokat követően a korábbi 750 köbméterről 1300 köbméterre
emelkedett, és megoldódott a szennyvíziszap komposztálással történő kezelése is. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a telep alkalmassá vált a teljes település kiszolgálására, így már minden belterületi
ingatlan csatlakozhat a csatornahálózathoz. A beruházás eredményeként nemcsak a korábbi
rákötési arány növekedhet, hanem számos olyan pozitív változás is érzékelhető lesz, ami élhetőbbé
teszi a környezetet. Így például a kibocsátott tisztított szennyvíz nem habosodik majd és szaghatás
sem lesz érezhető, hosszú távon pedig jótékony hatást gyakorol a Rákos patak ökológiájára is,
mivel drasztikusan csökkenni fog a környezetbe kijuttatott szennyezőanyag mennyisége.
„Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült városunk egyik lényeges beruházása. Külön kiemelném,
hogy a szennyvíztelep fejlesztése határidőre valósult meg, miközben a város életében sem okozott
fennakadást. Az új telep üzembe állítása nemcsak az isaszegiek életére lesz pozitív hatással,
hanem a település környezetére is” – mondta el a zárórendezvényen Hatvani Miklós polgármester.
A projekt eredményeit a polgármester köszöntőjét követően Vécsey László országgyűlési képviselő
is méltatta.
Isaszeg Önkormányzata 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
nevében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-vel. Ennek értelmében
Isaszeg Város Önkormányzata a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez egy kétfordulós pályázatot
követően 555 millió forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. A beruházás
közben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az önerő mértékének csökkentésére, amelynek
eredményeként összesen 55 millió Ft-os nagyságrendű támogatást nyert. A további eredményes
pályázatok következtében a támogatási szerződésben meghatározott 85 százalékos támogatási
arány 92,008787 százalékra emelkedett.
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