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Márciusban indul a káli szennyvízrendszer kiépítése
Kálban, Kompolton, Kápolnán, Tófaluban, Aldebrőn és Feldebrőn egyszerre kezdődik az építkezés
Fordulóponthoz érkezett a Káli Kistérség szennyvízberuházása: február 14-én megkötötték a
szerződést a Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás és a kivitelezőnek kiválasztott, gödöllői
székhelyű PENTA Általános Építőipari Kft. között. Ez azt jelenti, hogy március végén kezdődhet az
építkezés.
A szennyvízrendszer-kiépítése kétfordulós pályázati beruházásként 2009-ben indult hat település, Kál, Kompolt,
Kápolna, Tófalu, Aldebrő és Feldebrő önkormányzatának és lakosságának összefogásával. A Káli
szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0031
azonosító számú pályázat nélkülözhetetlen a térség infrastrukturális fejlődése és vízbázisának védelme érdekében.
Az Európai Unió a nettó 4,2 milliárd forintos beruházást 85 százalékban, 3,5 milliárd forinttal támogatja.
A beruházás 2012. február 14-én kiemelt mérföldkőhöz érkezett, ugyanis Balázs Zoltán, a fejlesztés gesztor
településének választott Kompolt polgármestere, a Káli Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás elnöke és
Nagy Gábor, a PENTA Általános Építőipari Kft. ügyvezető igazgatója kedden Kompolton aláírták a kivitelezői
szerződést.
– Több cél vezérelt bennünket – kezdte ünnepi beszédét Balázs Zoltán - infrastrukturális fejlesztés,
környezetvédelem (hiszen a kezeletlen szennyvíz miatt veszélyeztetett a környék vízbázisa), munkahelyeket is
teremtünk, és legalább ilyen fontos, hogy a hat település összefogásával példát szeretnénk mutatni. Külön
örömmel tölt el, hogy a lakosság felismerte mindezek fontosságát, csaknem 80 százalékos a beruházás lakossági
támogatása azzal együtt, hogy ingatlanonként 227 ezer forinttal a lakóknak is hozzá kell járulniuk az
építkezéshez. A beruházás ugyanakkor nem jöhetett volna létre banki finanszírozás nélkül: a Füzes Takarék
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A 250-270 szakembert foglalkoztató PENTA Általános Építőipari Kft. immár 21 éve dolgozik a szakmában, nem
csupán megfelelő szakembergárdával és gépparkkal rendelkeznek, hanem nagy tapasztalattal is.
– Március végén kezdődik az építkezés egyszerre több helyen, egy évig tart majd a munka, amit féléves
próbaüzem követ – mondta Nagy Gábor, a cég ügyvezetője. – Mintegy 100 kilométer csővezetéket fektetünk le,
négyezerszer kell kereszteznünk már meglévő közműveket. A nagyszabású munkálatok folyamán kérjük a
lakosság
megértését
és
türelmét.
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– Egy település infrastrukturális háttér nélkül nem működhet a XXI. század hajnalán. Ez a beruházás 10 ezer
ember hétköznapjait teszi komfortosabbá, emeli ingatlanjaik értékét és fejleszti a településüket – tette hozzá
Herman
István.
A beruházás az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretein belül valósul meg.
Lakossági információs zöld szám: +36 80 205-258 (+36 36-os vezetékes számokról ingyenes)
Hívható munkaidőben: H-K-Sz-Cs: 8.00 - 16.00 óráig, P: 8.00 - 12.00 óráig

