ALSÓ-SZABOLCSI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI
PROJEKT
(KEOP-1.2.0/09-11-2011-0016)

Az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulást Nyírtelek Város, Tiszadob Nagyközség, Tiszalök
Város és Tiszaeszlár Község önkormányzatai alapították abból a célból, hogy a tervezett szennyvíz
közműfejlesztéseiket közös beruházásként, jogi személyiségű társulás útján valósítsák meg. A
beruházásokban résztvevő települések többsége akkor nem rendelkezett szennyvízcsatorna hálózattal,
így területükön a keletkező lakossági szennyvíz nagyobb része tisztítás nélkül szivárgott el a talajba,
veszélyeztetve a talajt, a felszín alatti vizeket és a mélyekben fekvő ivóbázisokat. Ezek a vízadó rétegek
ráadásul sérülékenyek a térségben, ezért mielőbbi védelmük kulcsfontosságú volt a települések jövője
szempontjából.
A projekt általános célja a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése az Alsó-Szabolcsi térségben,
amelynek köszönhetően csökken a környezeti terhelés, a jobb higiénés helyzet kialakításával pedig javul a
lakosság életminősége, a talaj, talajvíz, valamint a rétegvíz mentesül a szennyezésektől.
A fejlesztési célok megvalósulásának köszönhetően kiépült Tiszaeszlár, Tiszadob, valamint bővül Nyírtelek
és Tiszalök városok csatornahálózata. Továbbá új szennyvíztisztító telep épült Tiszadobon,
korszerűsítésre és bővítésre került Nyírtelek és Tiszalök szennyvíztisztító telepe. A fejlesztéssel
megnő a csatornahálózaton elvezetett és a jogszabályi követelményeknek megfelelően kezelt, illetve
tisztított szennyvíz mennyisége.
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TEVÉKENYSÉGEK

Nyírtelek: a fejlesztés eredményeként megvalósul 15855m
gerinccsatorna, 10861m bekötővezeték, 3765m belterületi
nyomóvezeték, 18db szennyvízátemelő, 2db házi átemelő,
3db meglévő átemelő rekonstrukciója továbbá az új
szennyvíztisztító rendszer a meglévő szennyvíztisztító
telep területén történő kiépítése

Tiszalök-Tiszeszlár:
a
fejlesztése
eredményeként
megvalósul a két településen összesen 20343m
gerinccsatorna, 11306m bekötővezeték, 5591m külterületi
nyomóvezeték, 4009m belterületi nyomóvezeték, 15db
szennyvízátemelő, továbbá az új szennyvíztisztító rendszer
a meglévő tiszalöki szennyvíztisztító telep területén történő
kiépítése.

Tiszadob: a fejlesztés eredményeként megvalósul 17015m
gerinccsatorna, 8823m bekötővezeték, 3044m külterületi
nyomóvezeték, 2912m belterületi nyomóvezeték, 11db
szennyvízátemelő, 53db házi átemelő, továbbá az új
szennyvíztisztító rendszer az új szennyvíztisztító telep
területén történő kiépítése.
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