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Sok éven keresztül pályáztak önkormányzataink a csatorna építés pénzügyi támogatására. A
pályázatokat közösen adta be 9 település (Rum, Ikervár, Meggyeskovácsi, Csempészkopács,
Zsennye, Gyanógeregye, Nemeskolta, Sorkifalud és Sorkikápolna), hogy a szükséges 5 ezer
fős feletti létszám biztosítva legyen, ami a pályázat első feltétele volt. A Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság is indokoltnak tartotta a környezet védelme érdekében a csatorna
megépítését. Ez tette lehetővé egyáltalán, hogy a támogatható körbe bekerülhetett a
programunk és ott első helyen szerepelhetett. Így 2006-ban végre címzett támogatásként közel
1,5 milliárd forint címzett támogatáshoz juthatott a 9 település, sok más pályázót megelőzve.
A kivitelezésre egy ügyvédi iroda bevonásával közbeszerzési pályázat került kiírásra, és a
kivitelezésre a Szabadics Zrt (Zalakaros) pályázata nyert. A támogatási összeg 60%-át teszi ki
a tényleges beruházási költségnek, a többit a lakosság (az érdekeltek jóval több, mint 80%-a
lépett be a társulatba) és az önkormányzatok fedezik hitelből 20 éves futamidővel. A gesztori
feladatokat Rum, illetve Zsennye községek önkormányzatai illetve a körjegyzőség vállalták.
Nemeskoltán kezdődtek meg először a munkálatok, majd a következő ütemben Rumban 2
brigád kezdte meg az építést. Már elkészült a Petőfi Sándor utca, József Attila és Jókai Mór,
Kossuth Lajos és Vámház utcák hálózatának kiépítése, míg az Arany János és Zrínyi Miklós
utcák munkálatai folynak. 2007-ben a munkák kb. fele készül el. Az ingatlanok tényleges
rákötésére 2008. őszén lehet számolni, mikor a szennyvíztisztító megkezdi próbaüzemét. A
próbaüzem 2008. december végéig tart. Ez az időpont a beruházás végső befejezési határideje
is. Erre elkészül mind Rum, mind pedig Zsennye teljes hálózatának kiépítése és az ingatlanok
rákötése is. A munkálatok előrehaladtával egyre többen belépnek a vízközmű társulatba olyan
személyek is, akik korábban nem akartak közreműködni a szennyvízcsatorna építésében. Még
lehetőség van (bár már nem az eredeti kedvezményekkel) a csatlakozási szerződések
megkötésére. Javasoljuk a még gondolkodóknak, hogy minél előbb tegyék meg lépésüket a
szerződés kötésére, mert a mostani, még mindig kedvező lehetőség meg fog szűnni.
Egyben szeretnénk kérni a lakosság türelmét a kivitelezés során bekövetkező közmű (víz)
kellemetlenségekért. Sajnos a 60-as években épült eternit vízvezeték nem minden esetben ott
megy, ahol a tervek azt tartalmazzák. Az átmeneti vízhiányokért elnézést kérünk. Az eddig
elvégzett munka minősége jónak látszik.
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