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A szennyvízelvezető és -tisztító
rendszer bővítési munkálataival kapcsolatos teendőket a
Polgármesteri Hivatalban a
jegyző koordinálja, ő az, aki
munkatársai segítségével naprakészen ismeri a beruházás
állapotát. „Hozzá futnak be a
szálak”. Neki kell a kivitelező
felé képviselni a város érdekeit, miközben közvetítő szerepet is be kell töltenie a
munkálatokat végzők és a
városlakók, valamint a képviselők között. A munkálatokkal
kapcsolatos pénzügyek, határidők, panaszok, néhány hónapja mind-mind a jegyző
napi munkájának elmaradhatatlan részét képezik. A
Hírmondó is hozzá, dr. Varga
Imréhez fordult kérdéseivel.
-Az itt élők életminőségét,
környezetünk állapotát komoly
mértékben javítja majd, ha
használtba vehetjük a csatornahálózatot. Ezáltal nem csak
mindennapjaink lesznek komfortosabbak, lakóhelyünk tisztább,
kulturáltabb, de minden egyes
ingatlan, amely csatlakozik a
szennyvízelvezető rendszerre értékesebb is lesz, megnő piaci
értéke. De amikor döntés született a beruházás megvalósításáról nem ez utóbbi hozadék
volt a fontos.
Jegyző úr! Miért is vált elodázhatatlanná a csatornahálózat
bővítése, mondhatjuk azt, szinte
teljes
körű
kiépítése
Törökszentmiklóson?
-A beruházás több éves előkészítés után indulhatott meg. A
szennyvízcsatorna hálózat bővítésének parancsoló szükségessége igazán 1999. és 2000.
belvizes időszakára nyúlik viszsza.
Akkor
merült
fel
„elementáris erővel” a lakosság
részéről is az igény a
csatornahálózat bővítésére. A
magas belvízszint és a talajvíz
addig nem látott magas
szintje, az emiatt használhatatlanná vált emésztők állapota indokolta, alapozta
meg azt a közvélekedést, hogy
az elemi lakhatási feltételek

most már el nem odázható
része kell, hogy legyen a
szennyvízelvezetés.
Az ezzel kapcsolatos előkészítő
munkálatok lényegében 2003ban hozták meg az eredményt,
amikor a város címzett támogatást kapott erre a feladatra.
Emellett több más állami támogatást is sikerült megszerezni,
vízügyi, területfejlesztési és
környezetvédelmi célelőirányzatra szánt központi forrásokból. Maga a beruházás
nettó értéke 2 milliárd 967
millió 462 ezer forint. Ennek
egy jelentős része a szennyvíztisztító telep hatásfoknövelése,
amely mintegy 564 millió
forintos arányt képvisel. A
fennmaradó részt pedig, a majd
56 km-es gerinchálózat és a
hozzá csatlakozó, szinte ugyanilyen összesített hosszúságú
bekötővezeték hálózat kiépítése
teszi
ki.
A
beruházás
kivitelezőjével, az ERRO ’96
Kft- vel 2004. július 21-én
kötött szerződést az önkormányzat, majd a munkálatok
augusztusban kezdődtek meg. A
vállalkozói szerződésben rögzített teljesítési véghatáridő,
vis maior helyzetre való
hivatkozással 2006. augusztus
15-re lett módosítva.
-A csatornaépítésnél jóval kevesebbet hallottunk és tudunk a
szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről, bővítéséről, a szakemberek kifejezését használva,
hatásfoknöveléséről. Mit is
takarnak valójában ezek a jelzők? Mi változott meg az Óballa
felé vezető út mellet, sok-sok
fával és zöldterülettel körülvett
létesítményben?
-A szennyvíztisztító telep hatásfoknövelését a lakosság igazán
nem érzékeli, de környezetvédelmi szempontból mindenképpen fontos volt. Szakkifejezéssel élve az ún. harmadik
tisztítási
fokozat
kiépítése
történt meg, ami leegyszerűsítve
a kémiai szennyvíztisztítást
takarja. A mechanikai és
biológiai tisztítás már megoldott
volt, annak idején telep
építésével együtt járt ezek kialakítása. Hiányzott viszont a
rendszerünkből a kémiai tisz-

títás, amely a nitrogén és
foszfor-származékok kiválasztására szolgál, és azok semlegesítését végzi el. Jelen
pillanatban a hatásfoknövelés
már több mint egy éves üzemre
tekint vissza, és igen jó
eredményekkel működik a
törökszentmiklósi szennyvíztisztító telep, amelyről elmondható, hogy a mai kor
színvonalának
most
már
mindenben megfelel.
-Az itt élők számára ezek
valóban nem látható fejlesztések, ugyanakkor ezek nélkül
nem lehetne teljes a szennyvízelvezető hálózat, amelynek építése a szemünk előtt zajlott,
zajlik. A leggyakrabban elhangzó kérdés is ezzel kapcsolatos: milyen készültségi
fokban van a beruházás? Mikor
fejeződnek be a munkálatok?
Mikor lehet rákötni a rendszerre? Mikor használhatjuk
végre a csatornahálózatot?
-Amit a lakosság érzékel és
nagyon vár, valóban az, hogy
végre befejeződjön a beruházás,
azaz a gerinchálózat és bekötő
vezetékek kiépítése, több szempontból is. Beszélgetésünk időpontjában, az- ahogy korábban
említettem- 56 km-es gerinchálózatból 42 km elkészült,

üzembe helyezés előtt állunk. A
hátralévő nem egészen 14 kmnyi hálózat építése pedig
augusztus közepéig be kell,
hogy fejeződjön. Az elmaradás
oka elsősorban, sőt, mondhatjuk kizárólag, a tavalyi
rendkívüli csapadékos időjárás miatt ismételten, nagymértékben megemelkedett talajvízszint. Ehhez társult még
az idei igen magas belvízszint,
mellyel kapcsolatban azért meg
kell jegyezni, hogy közel 30
millió forintot emésztett fel a
belvízvédekezés. A város több
olyan pontján okozott ez bajt,
ahol a csatornahálózat építését
már tavaly ősztől is a rendkívüli
mértékű talajvízszint akadályozta. Az idei tavaszon azután, meg
kellett várni azt, hogy a
belvízszint olyan mértékben
csökkenjen, hogy a kivitelezés
megkezdhető legyen. Ami bonyolítja ezeken a területeken az
építést az, hogy mindenhol
vákuumos víztelenítést kell
alkalmaznia a kivitelezőnek a
magas építmények, lakóházak,
utak miatt.
-Ez a kifejezés, a vákuumozás
igen sokszor elhangzik, ha a
beruházás menetéről van szó.
De talán sokan még nincsenek
tisztában a jelentésével, illetve
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azzal, hogy pontosan milyen
műszaki eljárást is takar?
-A magas talajvízszint korlátlan
mértékben és rövid időn belül
nem csökkenthető. A szennyvízhálózat építése során akár 4-4,5
méteres mélységben is kell
csatornát fektetni, amiatt, hogy
a talajszinttől 30, 40 vagy akár
80 cm-re lévő talajvízszintet oly
mértékben lehessen biztonságosan csökkenteni, hogy a
munkaárkot ne öntse el a víz.
Erre szolgál a vákuumos víztelenítési technológia, ami
annyit jelent, hogy lassú
talajvízszint csökkentés a munkaárok környékén, vagy a tervezett munkaárok nyomvonalán.
Ez 7-8, adott esetben 10 napos
vákuumozást jelent, majd a
kivitelezés befejezése után legalább ugyanilyen időtartamú
további vákuumozást, amikor a
talajvízszintet lassan visszaengedik erre a területre. A célja
ennek az egyébként nem olcsó
technológiának az, hogy a környékbeli lakóházak állékonysága ne kerüljön veszélybe,
hiszen a gyors talajvízszint
csökkentés, a hirtelen szivatytyúzás megbontja a talajszerkezetet és ebből adódóan az
épületek megmozdulhatnak, az
úttestek megrepedhetnek, a
lakóházak megsüllyedhetnek.
-Törökszentmiklós azon részeit,

ahol folytak, folynak a csatornázási munkálatok 5 ún.
öblözetre osztották fel. Kérem,
Jegyző úr, menjünk végig az
utcákon! Melyek azok, ahol már
befejeződtek a munkálatok,
melyek azok, ahol még tartanak?
-A II. öblözettel kezdeném,
mivel az már teljes egészében
elkészült. Ez a Bethlen G.
utcától keletre eső városrész,
közismertebb nevén „Felvég”.
Itt minden métere a csatornának
elkészült, az üzembe helyezés
előtt áll a kivitelező. Ennek
azonban egyik akadálya, hogy
valószínűsíthetően több ingatlantulajdonos a kerti belvizét
vagy az emésztőjében felgyülemlett szennyvizét meg nem
engedett módon a csatornahálózatba juttatta. Emiatt azt
először ki kell üríteni, ki kell
tisztítani, és ezt követően történhet meg az üzembe helyezési
eljárás kezdeti lépése. Ennek
során az üzemeltető VízCsatornamű Kft. megvizsgálja a
csatornák vízzáróságát, megfelelő lejtésviszonyait, magyarán
mondva a megfelelő minőség
ellenőrzése következik. Ha minden megfelelő, az üzemeltető
átveszi a csatornát és az érintett
utcák lakói legálisan is ráköthetnek a hálózatra, mindenütt, ahol megtalálható a

műanyag tisztítóakna. Menjünk
tovább! Az I. öblözet a város
nyugati részét fedi le, közismert
nevén az „Alvéget”, a Pánthy
úttól nyugatra fekvő utcákat
magában foglalva. Az öblözet
csatornáinak túlnyomó többsége
elkészült, ezért azokat a szakaszokat sorolom fel, amelyek
az interjú időpontjában még
nem készek. A Jószef A.út
Vörösmarty -Szolnoki út közti
szakasza még kivitelezésre vár,
a Vörösmarty utcából az Erdős
I. utcáig tartó szakasz csak
részben készült el. A Pázmány
P. utca egy szakasza szintén
kivitelezésre vár. A Köztársaság
út középső része valamint a
Somogyi B. utca közepe szintén
ezután készül el. A Szent László
utca középső szakasza, valamint
a Damjanich utcától a Szent
László utcáig terjedően a
Mátyás király úti szakasz is
kivitelezésre vár. Ugyancsak a
Mátyás király útból a Damjanich és a Szabadságharcos
út közötti rész sincs még kész.
Az I. öblözetből nem készült
még el a Pánthy út középső
része valamint a Széchenyi
utcához csatlakozó szakasza.
Ezen kívül nem készült még el a
Szent István úti csatornaszakasz
és a Szent István út- Pánthy E.
út között a Deák Ferenc út és a
Széchenyi út adott része.
Ugyancsak ezután készülnek
majd el a Széchenyi útnak a
Pánthy E. és Almásy út közé
eső méterei.
-Következzék a III. öblözet!
Lássuk, itt milyen állapotban
van a beruházás!
-A III. öblözet Törökszentmiklós központi része. Itt
kisebb csatornaszakaszokról van
szó, hiszen ezen a területen már
több helyen régóta meglévő
hálózatok üzemelnek. Várat
még magára a Deák F. útnak a
Bethlen G.- Almásy út közötti
szakaszának elkészülte, valamint a Széchenyi út ugyanezen
két út közötti szakasza.
-Hátra van még a IV. és az V.
öblözet, igaz ez utóbbit nem
sorszámával jelölik. Az itt fekvő
utcák közül melyekben folynak
még a munkálatok?
-A város vasúton túli területe
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oszlik erre a két öblözetre, a IVre és az ún. délnyugatira. Ez
utóbbi a Tenyői úttól nyugatra
eső rész, ennek készültségi foka
igen magas. Itt a Tenyői úton
lévő gyűjtőcsatorna valamint
erre a csatornaszakaszra csatlakozóan az Esze T. út és a
Bottyán J. út eleje az, ahol még
nem fejezte be a kivitelező a
munkálatokat. Mivel a többi
utca kész, ha ezek is meglesznek ráköthetjük az öblözetet
az egyes átemelőre.
A IV. öblözet a Tenyői úttól
keletre eső terület. Ennek
készültségi foka a legalacsonyabb ugyanis a magas
talajvízszint itt volt a legkritikusabb tavaly ősszel és idén
tavasszal is erre a területre
koncentrálódott a belvízvédekezés. Folyik a kivitelezés, a
vákuum kutakat telepítik, lényegében itt nincs olyan csatorna,
amely vákuumozás nélkül építhető lenne, azaz teljes vákuumhálózatot is ki kell építeni. Itt
is az ezután épülő csatornaszakaszokat említem.
A Kállai É. utcának a BajcsyZs. és az Akácos közé eső része,
a Diófa utcának a Béla király és
az
Akácos
utca
közötti
szakasza, a Béke utcának majdnem a teljes hossza, az Úttörő
utcának az Akácos és a BajcsyZs. közötti része, a Száva
utcának ugyanezen két utca
közé eső méterei. A Szekfű
utcának az Akácos és a Viola
utca közötti szakasza vár még
kivitelezésre, továbbá a Rezeda
utca. A legnagyobb még hiányzó csatornaszakasz ezen a
részen az Akácos utca, amely a
Kállai É. utcától a Szekfű utcáig
vár még kiépítésre, csakúgy
mint a Béla király út teljes
egésze,
ahol
már
megkezdődtek a munkálatok és ahol
tavaly hiába vákuumoztak. Az
Ipartelep mögötti részen kivitelezésre vár a Földvári utca
nagyobbik része, a Gorkij, a
Radnóti, a Kelet és a Liszt F.
utca. Ezekben az utcákban is
idén lehetett megkezdeni a
gazdaságos vákuumozást, ezért
késnek a munkálatok.
-Térjünk vissza néhány mondat
elejéig az elkészült szakaszok
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átadás-átvételére. Mit jelent a
kamerázás?
-Az
átadás-átvétel
háromszereplős eljárás. A kivitelező,
amely az ERRO Kft., mint
fővállalkozó, átadja az önkormányzatnak az elkészült csatornaszakaszt, ugyanakkor a megrendelő önkormányzat átadja azt
az üzemeltető Víz-Csatornamű
Kft-nek. Az üzemeltetésre való
átvétel feltétele a megrendelő
és az üzemeltető részéről egyaránt, hogy az adott csatornaszakasznak
üzemképesnek
kell lennie. Ez azt jelenti, hogy
az egy átemelő-szivattyúra futó
csatornák mindegyike üzemképes kell, hogy legyen. Ha egy
átemelő-szivattyúnál több csatornából csak egy- kettő a jó,
akkor részbeni átadást nem lehet
megvalósítani. Már csak azért
sem, mert az átemelő-szivattyú
vízteleníti a szennyvizet mindegyik csatornaszakaszról. Az
56 km-es gerinchálózaton 12
átemelő-szivattyú
található.
Ezek létfontosságú elemei a
rendszernek, mivel a gravitációsnak nevezett csatornáinkból
a víz teljes mértékben nem tud
gravitációsan, azaz saját súlyánál fogva a víztisztító telepre
kifolyni. Időről időre a bizonyos
mélységet elérő csatornaszakaszokba átemelőket kell beépíteni. Visszatérve az üzembe

helyezésre.
Egy
átemelőszivattyúhoz tartozó csatornaszakaszok egy időpontban
való átvétele történhet meg.
Ebből a szempontból mind a
megrendelő, mind az üzemeltető
vizsgálja a csatorna minőségét.
A tiszta és száraz csatornába
egy speciális kamerát juttatnak
be, ez megmutatja a csatorna
belsejét, a kötéseket, az
esetleges talajvíz beszivárgást,
törést, sőt méri a mélységet,
azaz a megfelelő lejtésszöget
illetve az attól való eltérést is
kirajzolja. Így felderíthető az
esetleges nem kívánt hajlás,
domborulat, kontralejtés, amely
dugulást okozhat a mindennapi
használat során. Ha ez a
vizsgálat
is
megfelelőnek
mutatja a rendszert, megtörténik
az átvétel, majd értesítik az
ingatlantulajdonosokat,
hogy
ráköthetnek a csatornára. A
jogszabályok szerint azokban az
utcákban, ahol kiépült a csatornahálózat, az ingatlanok tulajdonosai ha a lakásban vezetékes
vízhasználat történik köteles rákötni a szennyvízhálózatra. Ez
alól az mentesül, akinek csak
egyetlen kerti csapja van ingatlanán.
-Ahogy hallhattuk, az illegális,
idő
előtti
rákötések
is
akadályozzák a már elkészült
hálózatok üzembe helyezését.

Előszelektor medence

Anoxikus-oxikus medence
Mit lehet tenni azokkal szemben,
akik illegálisan kötnek rá a
rendszerre?
az
illegális
-Amennyiben
szennyvízbevezetés estében a
kivitelező birtokvédelmet kér,
vagy polgári pert indít az
adott lakos ellen, akkor teljes
kártérítést követelhet az illegálisan rákötő ingatlantulajdonostól. Természetesen addig
nem lehet rákötni a csatornára, amíg az nem minősül üzemeltetett közműcsatornának.
Addig ugyanis egy épülőfélben
lévő mű, amely nem képes arra,
hogy a szennyvizet fogadja.
Különösen a mélyebb pontokon
lakók tapasztalhatták meg az
illegális szennyvíz-beszivattyúzás ártalmait. A legmélyebb
pontokon már történt olyan,
hogy visszaáramlott a házi
szennyvíztisztító aknán a víz, és
így elárasztotta az ingatlanok
udvarait. Gyakorlatilag aki ilyet
tesz, az saját utcabelijeivel,
szomszédjaival tesz rosszat.
Az ellenőrzés folyamatos! A
kivitelező saját maga is
ellenőrizheti ezt a magatartást,
de ettől függetlenül, bármilyen
úton-módon jut erről szóló
információ a birtokába, felléphet a jelenséggel szemben.
-Milyen büntetésre számíthat az,
akiről bebizonyosodik, hogy
illegálisan
kötött
rá
a

csatornahálózatra?
-Az üzembe helyezés késéséből
adódó többletköltségeket, a
hálózat kiürítéséből, kitisztításából adódó költségeket átháríthatja a kivitelező. Ezek akár
több százezer forintos tételek
is lehetnek, melyeket teljes
egészében átháríthat a kivitelező az engedély nélkül
szennyvizet a csatornába
vezetőre. Amennyiben a lakos
nem a szennyvízcsatornába,
hanem az utcai árokba juttatja ki
a szennyvizét, vele szemben
közvetlenül a Polgármesteri
Hivatal lép fel és éppen
beszélgetésünk
időpontjában
fog megszületni több olyan
határozat, amelyben „hulladékgazdálkodási bírság” kiszabására kerül sor, 30-50 ezer forint
körüli összegekkel. Ismétlődő
elkövetés esetén, ahányszor az
adott ingatlantulajdonost rajtakapják, annyiszor szabja ki rá a
pénzbüntetést a hivatal! Éppen
amiatt, hogy a csapadékvízelvezető rendszerünk elszennyezését is megakadályozzuk.
-A csatornázási munkálatok
miatt felbontott utakat, járdákat,
mint az már többször elhangzott, az eredeti állapotuknak
megfelelően kell helyreállítania
a kivitelezőnek. Ehhez továbbra
is szigorúan ragaszkodik a
megrendelő önkormányzat?
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-Természetesen. A beruházás
befejezését követően csak úgy
fogjuk átvenni a munkaterületet, hogy a helyreállítás mind
járdáknál, mind az utaknál,
mind a csapadékvíz elvezető
rendszereinknél az eredeti
állapotot
tükrözi.
Azaz
aszfaltfelbontás esetén megfelelő aszfalt helyreállítás, betonjárdák
esetében
betonozással
történő helyreállítás. Amennyiben ezek nem történnek meg, az
a vállalkozó késedelme és a
szerződéses késedelemmel kapcsolatos jogkövetkezményeket
mindenképpen alkalmazni fogjuk. Természetesen ez csak
akkor lép be, ha a határidővel
csúszna a kivitelező. Ha még
határidőben el tudja végezni a
hiányosságok felszámolását, ez
nem következik be. De hát
számunkra nem is az a fontos,

hogy a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhassuk, hanem, az, hogy megfelelő
helyreállítás történjen. A közlekedők az útjainkat ugyanúgy
használhassák, mint a beruházás
megkezdése előtt tehették és a
járdáink is ugyanolyan állapotba
kerüljenek vissza, mint voltak.
-A helyreállítási munkálatokat
akkor végzik el, amikor egy-egy
nagyobb területen befejeződik a
munka, azaz nem külön-külön
vonulnak fel minden javításra
váró úthoz, járdához?
-Így van. Az ideiglenes helyreállítás,- ami a balesetveszélyes „útállapotok” felszámolását jelenti- azonnal elvégzendő feladata a kivitelezőnek.
Ez általában zúzalékos feltöltést
jelent. A végleges helyreállítás
pedig,
ahogy
említettem
aszfaltozással, de ez, gazdasági

okokból, nagy valószínűséggel
a város egész területén egy
menetben fog megtörténni.
Jelen állás szerint erre júliusban
számíthatnak a törökszentmiklósiak.
-Amikor elkészül a beruházás, a
Város területének mekkora
része lesz csatornázott?
-A lakóházak, lakások mintegy 96 százaléka rendelkezik
majd azzal a lehetőséggel,
hogy a szennyvízcsatorna hálózatra rá tudjon csatlakozni.
Azért nem 100%, mert néhány
utca kimaradt a beruházásból,
mivel ott a „fürdőszoba ellátottság” mértéke igen alacsony.
Ezeken a szakaszokon, ahol az
utcabéliek többsége nem köteles
a hálózatra rákötni, gazdaságtalan lenne csatornát építeni.
Nem lehet tudni, hogy az
ezekben az utcákban található

lakóházak mikor kerülnek olyan
komfortfokozatba, hogy szennyvízcsatorna csatlakozásra lesz
szükségük. Természetesen, ha
ezeken a részeken jelentős fejlődés megy végbe a későbbiekben nem lesz akadálya, hogy
lakossági társulati szervezésben
épüljenek utcai gerincvezetékek, bekötővezetékek.
-Zárjuk a beszélgetést azzal,
hogy megismételjük, milyen
határidőre kell a szerződés
szerint a kivitelezőnek átadnia
az elkészült szennyvízberuházást, az utak és járdák
helyreállítását is beleértve a
megrendelő önkormányzatnak?
-Augusztus 15-ig minden kötelezettségét teljesítenie kell a
kivitelezőnek. Tehát megépítenie a csatornahálózatot, üzembe
helyeznie, kijavítania az utakat,
járdákat és elvezető árkokat.

A szennyvíztelep vezetése kiemelt figyelmet fordít a zöldfelület minőségére és mennyiségére
A lap készítői köszönetet mondanak a fotókért és a szakmai segítségért SZIKSZAI LAJOS-nak a Törökszentmiklós Térségi VízCsatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának!
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Az ERRO Kft válaszol
2006. május 11-én Törökszentmiklós Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott a „ Törökszentmiklós
város szennyvízcsatorna hálózat kiépítése és szennyvíztisztító-telep
hatásfoknövelő beruházásáról”. A közmeghallgatáson a beruházással érintett városrészekből egy-egy utcát, kisebb körzetet
érintő lakossági hozzászólások hangzottak el. Ezek közül voltak
olyanok is, amelyeket közvetlenül a kivitelezőnek tettek fel. Az
ERRO ’96 Kft. jelenlévő igazgatója, Dovicsin Ottó írásbeli
válaszokat ígért az elhangzott felvetésekre. A Hírmondó most
ismerteti az elhangzott, észrevételeket és kérdéseket valamint szó
szerint közli az azokra írásban adott válaszokat.
Gál Mihály, Szent László út.
Az elhangzottak szerint az átadásokat nehezíti az illegális rákötések
magas száma. Véleménye szerint az utcájukban senki nem kötött rá
illegálisan a csatornára, így nem érti, miért van a talajvízszinttel
megegyező szintig tele a kiépült csatorna.
-Mikorra várható az átadás ill. a rákötés lehetősége az utcában?
Műszakilag megfelelő módon készült-e el a rendszer?
A válasz: A végleges műszaki átadás 2006. augusztus 15.
Takács Imre, Lábassy út.
Az elmúlt év óta senki nem járt a környékükön a kivitelezőktől.
-Folytatják-e a 46-os úttól kelet felé eső szakasz építését?
- Ráköthetnek-e a rendszerre május 31-ig?
A válasz: Természetesen a csatorna kiépítése a Keleti öblözetben is
folytatódik. A várható rákötési időpont a végleges műszaki átadásátvétel után: 2006. augusztus 15.
Bajusz János, Gárdonyi út.
A Bottyán J. és a Gárdonyi utcák lakóinak nevében elmondta, hogy

az útalapok 3 éve elkészültek, aszfaltozásra várnak. A földmunkák
a csatornaépítés után abbamaradtak, majd miután a csatorna
feltételezhetően elkészült, nem történt meg az utak-útalapok
helyreállítása.
-Miért nem készült el az útalap helyreállítása?
- Az útalap mikor lesz helyreállítva, aszfaltozva?
A válasz: A végleges útépítési munkák- várhatóan- 2006. július 15.
és 2006. augusztus 15-i időpontok között történnek meg.
Bander Ferenc.
A Wesselényi úton történt egy balesete, melynek során
motorkerékpárja megsérült. Kéret már a kivitelezőtől a kár
megtérítését, de az, eddig nem történt meg.
-A kivitelező mikor téríti meg az összetört motor értékét?
A válasz: Sajnos, a mai napig nem került sor Bander Ferenc
részéről a balesetet igazoló iratok átadására, ami alapján a
motorbaleset jogszerűen elbírálásra kerülhet.
Őz István, Bocskai út.
-Mikor lesz rákötési lehetőség a hálózatra?
A válasz: A Bocskai úti csatornaszakasz megépült. Rákötés a
szennyvízcsatornára várhatóan a részleges műszaki átadás-átvétel
után, 2006. június 20.
A kivitelező ERRO ’96 Kft. igazgatója, Dovicsin Ottó
válaszlevélben azt is leírja, hogy „általánosan a lakosságot
tájékoztatva- a rákötések a 2006. augusztus 15-i műszaki átadásátvétel után megtörténhetnek. Cégünk igyekszik a lehetőségeihez
mérten a leghamarabb egy hosszútávon is jól működő
csatornahálózatot átadni, de ehhez kérjük a Beruházó, Üzemeltető,
és nem utolsó sorban a Lakosság megértését és korrekt
támogatását.”
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