Surján Völgy ivóvízminőség-javító program

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatjuk arról, hogy ivóvízminőség-javító programunk
mérföldkőhöz érkezett. A Surján-völgyi Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulást alkotó hét település - Bőszénfa,
Cserénfa,

Gálosfa,

Hajmás,

Kaposgyarmat,

Sántos,

és

Szentbalázs - annak érdekében fogott össze, hogy európai
uniós támogatás igénybevételével korszerűsítse vízműveit, és
ennek eredményeként egészséges ivóvizet biztosítson lakóinak.
Mint arról már korábban is beszámoltunk, az otthonainkba
szolgáltatott ivóvíz több összetevője eltér az európai uniós
előrásoktól: minden településen határértéket meghaladó az
ammónium tartalom, helyenként a vas és mangán tartalom,
Bőszénfa esetében pedig az arzén. Az ammónium közvetlenül nem mérgező, de nitritté,
illetve a nitráttá alakulhat, amely már veszélyes a szervezetre, különösen a csecsemőkére. A
túlzott

mangántartalomnak

az

idegrendszerre

lehetnek

káros

hatásai,

különösen

gyermekkorban, a vas jelenléte pedig fogyasztói panaszokat okoz sárgás színével, zavaros
állagával. A határérték feletti arzénszennyezettség arzén-felhalmozódáshoz vezet a
szervezetben, amelynek döntő szerepe lehet a egyes daganatos betegségek kialakulásában.
Miután az önkormányzatok törvényben szabályozott kötelezettsége az egészséges
ivóvízellátás biztosítása, ezért kerestük a megfelelő anyagi forrást a probléma kezelésére. A
2 évvel ezelőtt előkészített és benyújtott pályázatunk sikeres volt, a társulás 403 millió
forintos forrást nyert a megvalósításra.

A mintegy 466 millió forint nettó összköltségű

ivóvízminőség-javító program 86,5 százalékos támogatást kap az Európai Uniótól és a
magyar állam központi költségvetéséből, míg a fennmaradó részt az Önerő Alap
igénybevételével finanszírozzuk.
A lakosság számára nem jelent anyagi terhet a korszerűsítés!

Az elmúlt hónapokban lefolytatott közbeszerzési eljáráson a WV 2014 – Surján Völgy
Konzorcium adta a legjobb ajánlatot, így ők készítik el kiviteli terveket, majd engedélyeztetik
a hatóságokkal, és elvégzik a vízművek korszerűsítését. A kivitelező kiválasztása mellett a
többi együttműködő partnerrel is szerződött az önkormányzat annak érdekében, hogy
hozzáértő szakemberek dolgoznak a Surján Völgy ivóvízminőség-javító program című
pályázat eredményes megvalósításán. Az Európai Unió és a magyar állam támogatásnak
köszönhetően 2015 nyarától egy megújult, a kor elvárásainak megfelelő vízmű szolgáltatja
az ivóvizet a hét település otthonaiba.
MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS
A mintegy 466 millió forintos költségvetésű Surján Völgy ivóvízminőség-javító program
keretében Gálosfán új vízkezelési technológia lesz és bővítik az épületet, Szentbalázson
ugyancsak új vízkezelési technológia kiépítése, vasiszapülepítő kialakítása és a vízkezelő
épület bővítése várható. Sántoson vasiszapülepítő, udvartéri medence és 1 kezelőépület
épül. Bőszénfán a jelenlegi konténeres kezelőépület helyett új épületet terveztek, emellett
vasiszapülepítő, udvartéri medence és új, komplex vízkezelő berendezés kerül kialakításra.
Mindegyik vízműben felújítják a meglévő kutakat, Bőszénfán pedig új kutat is fúrnak. Az
építési munkák elsősorban a négy vízmű területét érintik, így a községek utcáiban nem
várható komolyabb közlekedési akadály. Amennyiben mégis problémát észlelnek, úgy
kérjük, jelezzék a polgármesteri hivatalnál.
A projektről aktuális
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