Balatonboglár-Szőlőskislak
Ivóvízminőség-javító Program
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A

Balatonboglár

alábbiakban

Városi

Önkormányzat

tájékoztatja

településrészen

a

megvalósuló

az

szőlőskislaki
ivóvízminőség-

javító program munkálatairól.
Hazánk az európai uniós csatlakozás során
vállalta a nemzetközi normák követését, s ezzel
együtt a magyar otthonokba kerülő ivóvíz
minőségének javítását. A jelenlegi szőlőskislaki
vízműben a kút nyers vize határérték feletti
mennyiségben

tartalmaz

ammóniumot,

mangánt és vasat, de a szolgáltatott ivóvízben
is magas volt a mérések során az ammónium- és nitrit tartalom. Ennek
megoldására nyújtottunk be sikeres pályázatot 2013-ban.
A csaknem 87 millió forintos beruházás 90 %-át, több mint 78 millió forintot
biztosít támogatásként az Európai Unió és a magyar állam központi
költségvetése a Balatonboglár Városi Önkormányzat számára. A 10 %-os
önrész finanszírozása a BM Önerő Alap igénybevételével történik, így a
lakosság számára nem jelent anyagi terhet a fejlesztés.

Az ivóvízprobléma

megoldására

a

szakemberek többféle

műszaki

lehetőséget vizsgáltak, melyek közül a legkisebb költséggel megvalósuló
megoldást hagyták jóvá. Ennek megfelelően a meglévő vízművet üzemen

kívül

helyezik,

és

a

továbbiakban

a

szőlőskislaki

településrész

Balatonboglár felől a Nyugat Balatoni Regionális Vízműről való vízátvétellel
kap ivóvizet. Ennek köszönhetően 2015 nyarától a Balaton északi parti
településeit is ellátó nyirádi karsztvízbázisból érkezik az ivóvíz a
szőlőskislaki otthonokba. A Balatonboglár és Szőlőskislak közötti új
közüzemi ivóvíz összekötő-vezeték csatlakozási pontja az M7-es autópálya
építésekor már korábban lefektetett vezeték lesz, amelynek közelében
nyomásfokozó-állomás épül.
A kivitelezési munkát az 1. sz. Mélyépítő Kft. nyerte el. A vállalkozás az
elmúlt hónapokban elvégezte a program által érintett utcákban a
közműfeltárásokat, védőcsöveket helyeztek el és kicserélték a tűzcsapokat.
2015. március 15-től vesz nagyobb lendületet az építés, melynek
befejezési határideje június 15. A kivitelező külön szórólapon értesíti majd
azon utcák lakóit, ahol a földmunkák akadályozhatják a közlekedést.
Különösen a Zrínyi utca lakóitól kérünk türelmet és megértést, ugyanis
azon a mintegy 900 méteres szakaszon az árokban kell elhelyezni a
vezetéket.
Amennyiben észrevétele vagy kérdése lenne, akkor kérjük jelezze a
Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzatnál.
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