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  Az adatvédelmi és moderálási irányelveket elfogadom

Ellenőrző kód:

Négymilliárdos beruházásra készül
Nagyatád
2010-02-12 18:43:55

111 millió forintos támogatást nyert Nagyatád és környéke a
szennyvízcsatornahálózat fejlesztésére, hangzott el egy pénteki
sajtótájékoztatón.

A programban 9 település vesz részt. Itt ugyanis a háztartásokban
keletkező szennyvíz elhelyezése és ártalmatlanítása eddig korszerűtlen
módon történt, közmű nélkül. A több mint 20 ezer érintett
ingatlantulajdonosnak csaknem 200  ezer forint csatlakozási hozzájárulást
kell fizetni. A 4 milliárdos beruházás 2012-ben kezdődhet el és két év alatt
elkészül.     
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