
A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfi nanszírozásával
valósul(t) meg.

MINSZENT VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA

Mindszenten a csatornázottsági szint jelenleg 6,4 %-os, csupán a városközpont csatornázott. A vízi létesítmények elavultak, állapotuk indokolttá 
teszi cseréjüket, valamint a tisztító telep kapacitása kisebb a kibocsátott szennyvízmennyiségnél. A városközponton kívüli településrészeken a 
szennyvíz elvezetése és tisztítása nem megoldott. 
A szennyvízkezelés jelenleg nem megfelelő a településen, nem biztosítja egy tisztább, egészségesebb környezet létrejöttét, valamint a megfelelő 
szennyvízkezelés hiánya egészségügyi kockázatot is magában hordozhat. A szennyvízkezelés problémájának megoldása és a 100%-os 
csatornahálózat kiépítése a település belterületén, elengedhetetlen, hogy egy kulturált, minőségesebb életkörnyezet kialakítását biztosítsa.

A szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt Szennyvízelvezetés és tisztítás 
kétfordulós pályázati konstrukció első fordulójára Mindszent Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be. 

A benyújtott pályázat átjutott az első fordulón, így a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a második fordulóra történő benyújtás 
előkészítésére nettó  112.000.000 Ft,- összegű támogatásban részesült. A támogatás mértéke a projekt előkészítő munkák elszámolható 
költségének 85 %-a.

A második pályázati fordulóban meghozott döntés révén megítélt támogatásból valósítható meg a beruházás kivitelezési része. A beruházás 
teljes költsége nettó 3.761.184.531 Ft.

A Projekt előkészítési munkák tervezett befejezési határideje 2011. március.

A Projekt megvalósításra vonatkozó pályázat benyújtásának tervezett időpontja: 2010. november.

A projekt közvetlen célja a településen a szennyvíz előírások szerinti gyűjtése, csatornahálózaton keresztül a tisztító telepre szállítása és ott a 
megfelelő kezelése, mindenkor elvárt minőségűre való tisztítása. A projekt megvalósulása a talajvíz és a talaj szennyezettségének 
csökkentéséhez is hozzájárul. A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep kiépítésével a szennyezettség csökkenthető, ami pedig hozzájárul az 
egészségesebb, biztonságosabb környezet kialakulásához.

A projekt közvetett célja a tiszta település és egészséges környezet létrehozása. A fejlesztéssel a településen élők életkörülményei javulnak, a 
fejlesztés erősíti a település népességmegtartó képességét, vonzóbbá válik a lehetséges betelepülők számára, hozzájárul a régió fejlődési 
potenciáljához és, nem utolsó sorban, erősíti a lakosság környezettudatosságát.

A szennyvíztisztító telep megépítésével és a szennyvízcsatorna-hálózat kialakításával Mindszent városban 100%-os csatornázottság valósul meg.

Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság
Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Web:www.kofi.gov.hu 

Irányító Hatóság neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Web: www.nfu.hu

„Mindszent város szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházásának megvalósítása” című projekt előkészítési szakasza az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0) keretén belül, az Európai Unió támogatásával, a 

Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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