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SAJTÓKÖZLEMÉNY
DERECSKE VÁROS RÉGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPÉNEK, TÓRENDSZERÉNEK REKULTIVÁCIÓJA
A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 89,88 millió Ft támogatást nyert el a „Víz nélkül nincs élet,
víz nélkül nincs fejlődés sem”- Derecske város szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs
tórendszerének rekultivációja” című pályázati kiíráson az Új Széchényi Terv keretében.
Az 1973-ban épült szennyvíztisztító telep mechanikai tisztítása mindeddig egy kétszintes ülepítőben történt,
melynek iszapleválasztó hatásfoka már nem elégítette ki a mai követelményeket. A szennyvíztisztító telep
tulajdonosa az Önkormányzat, üzemeltetője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft, aki fogadta és
kezelte a szennyvízcsatorna hálózaton keresztül érkezett szennyvizet, valamint a folyékony települési
hulladékot is. A létesítmény egy kétszintes ülepítőből és 3 db oxidációs tóból állt. A telepen mechanikai és
biológiai tisztítás folyt. A tórendszer felszámolásának és eredeti környezeti viszonyok helyreállításának célja,
hogy csökkentse élővizeink terhelését, megóvja vízkincsünk vízminőségét, védje vízbázisainkat.
Ivóvízbázisaink, természetes környezetünk megóvása érdekében, lehetőség szerint minden felhasznált
ivóvízből keletkező szennyvizet össze kell gyűjtenünk és az előírásoknak megfelelően meg kell tisztítanunk.
Élővizeinkbe csak ellenőrzött körülmények között engedhetjük vissza a megtisztított szennyvizet.
A rekultiváció során a következő feladatokat végezték el: - a tisztított szennyvíz kitermelése a 3 tározóból és
szennyvíztisztító telepen történő tisztítása; - az oxidációs tavak műtárgyainak bontása és eltávolítása; - A
töltések elbontása, a terep rendezése, mely során az eredeti terepviszonyokat állították vissza - a terület
fásítása - a monitoring rendszer továbbfejlesztése és üzemeltetése. A rekultiváció elvégzésével a további
szennyezés megakadályozható. A fejlesztés eredményeként hosszú távon elkerülhetővé vált az életminőség
további romlása, a kritikus közegészségi helyzet és ennek következtében a mezőgazdaság és az
idegenforgalom visszaszorulása.

Projektadatok:
Projekt megnevezése: „Víz nélkül nincs élet, víz nélkül nincs fejlődés sem!”- Derecske város régi
szennyvíztisztító telepének, szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja”
Projekt azonosítója: ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0009
Kedvezményezett neve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
A projektről bővebb információt a www.derecske.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Végső Zoltán 06/20/2218-444

