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Egy éve lépett hatályba a projekthez kapcsolódóan a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (projektgazda) támogatási szerzôdése. A
projekt 4 település szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító építésének elôkészítési munkálatait tartalmazza. A jelenlegi, elôkészítési
nyertes pályázatban vállalt feladatok elvégzésére a Többcélú Társulás 123.216.850,- Ft támogatást nyert. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projekt nettó összköltségének 85%-át támogatja. A fennmaradó 15% képezi a pályázati önerôt, melyet a projektben érintett községek - Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó - önkormányzatai finanszíroznak.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
• közbeszerzések lebonyolítása
• környezetvédelmi hatástanulmány készítése
• talajmechanikai fúrások elvégzése
• örökségvédelmi hatástanulmány készítése
• lôszermentesítés elôkészítô munkálatai
• lakosság tájékoztatása
• értékbecslés elôkészítô munkálatai
• vízjogi létesítési és kiviteli tervek készítése
• részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés készítése

A felsorolt tevékenységekre a 2. fordulós pályázat benyújtásához van szükség, amely nyertessége esetén, a szükséges közbeszerzések lefolytatását követôen valósul majd meg a csatorna-hálózat és a tisztító telep kivitelezése. A jelenlegi elôkészítési projektben érintett 4 önkormányzat a
2. fordulós, kivitelezést tartalmazó projekt lebonyolítására létrehozta a Forrás-4 Szennyvíz-Közmû Önkormányzati Társulást. A kivitelezést
tartalmazó pályázatot már ez a társulás fogja benyújtani. A tervek alapján a szennyvíztisztító telep Forráskút község területén, külterületen fog
megvalósulni. A kiépülô szennyvízcsatorna-hálózat 83 km hosszúságú lesz és elkészültét követôen több mint 12 ezer lakost érint majd. A projekt
hozzájárul a lakosság életminôségének javulásához, hosszú távon a környezeti fenntarthatósághoz. A csatornahálózat kiépítésével a szikkasztó
rendszerû tartályok felszámolásra kerülnek, ezáltal a talaj ilyen irányú terhelése megszûnik, a tisztító teleprôl a jogszabályoknak megfelelô
minôségû, tisztított víz kerül a befogadóba. A projekt az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési
elôirányzatból valósul meg.

