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Épülhet a csatornahálózat
Zalaszentmihály, Pölöske (vézsé) - Hét és fél évnyi folyamatos
küzdelem után épülhet ki a szennyvízhálózat a két községben. A
munka várható- an áprilisban kezdődik, és a tervek szerint 2007
decemberében készül el a több mint 900 millió forintos beruházás.
Mint arról már beszámoltunk, Mátay Miklós, Zalaszentmihály és
Balázs Árpád, Pölöske polgármestere hétfőn írta alá a kivitelezői
szerződést a zalakarosi székhelyű Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Kft.-vel. A ceremónián Mátay Miklós úgy fogalmazott: minden
polgármester álma egy ilyen nap, ám amikor a pölöskeiekkel
közösen annak idején nekiláttak a beruházás előkészítésének, még
nem tudták, hogy hét és fél évnyi tortúra vár rájuk.
- Józan számítások alapján készíttettük el a terveket, megszereztük a szükséges vízjogi
engedélyeket, s azt gondoltuk, hogy a pályázat benyújtása az állami források megszerzése
érdekében már csak egyszerű formalitás lesz, ám tévedtünk - mondta.
Első körben nem nyertek, másodszorra pedig a bírálók azzal az indoklással utasították el őket,
hogy túl kicsi a projektjük. Ennek tudatában a beruházási terveket Nagykapornakra és
vonzáskörzetére is kiterjesztették, ám ekkor már az volt a baj, hogy túl sokba kerül a
megvalósítás. Az önkormányzatok így aztán kénytelenek voltak két ütemre bontani a
beruházást, de elsőként a nagykapornaki ütem nyert, így a zalaszentmihályiak és pölöskeiek
megint hátrébb kerültek a várakozók listáján.
- Tavaly végre ránk sütött a nap: 60 százalékos céltámogatást kaptunk - fűzte hozzá
Zalaszentmihály polgármestere. - Most az egyik szemünk sír, a másik nevet, mert időközben
megszűnt a Környezetvédelmi és Vízügyi Alap támogatási rendszere, így körülbelül 15
százalékos vissza nem térítendő támogatástól estünk el. Ez az összeg nagyon hiányzik, ennek
ellenére a zalaszentmihályi és a pölöskei képviselő-testület is vállalta: ha kell, hosszú lejáratú
fejlesztési hitelt vesz igénybe, hogy megvalósulhassanak a tervek.
Mátay Miklós és Balázs Árpád számításai szerint egyébként ez összességében mintegy 120
millió forintos tehervállalást jelent a két község számára.
A kivitelező Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft. egyik tulajdonosa, Szabadics Attila
tájékoztatása szerint a 2007 decemberéig tartó munka során 18,5 kilométer összhosszúságú
vezetéket fektetnek le, 745 bekötést alakítanak ki, és napi 250 köbméternyi többletmennyiség
fogadására teszik alkalmassá a pacsai szennyvíztisztítót. Horváth Gyulától, a közműtársulat
vezetőjétől pedig megtudtuk: a bekötésenként 180 ezer forintos lakossági hozzájárulást
hitelből előlegezik meg; az összeget öt év alatt kell visszafizetniük a csatlakozóknak.
Azoknak viszont, akik csak később akarják igénybe venni a szolgáltatást, már 240 ezer
forintot kell áldozniuk erre. Ha szükséges, fejlesztési hitelt vesznek fel a hiányzó állami
források pótlására.

