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DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKÖTÖTTÉK A KIVITELEZŐI SZERZŐDÉST A BALATONLELLEI SZENNYVÍZELVEZETÉS
MEGÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ BERUHÁZÁSBAN.

Döntés született a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati
Társulás uniós támogatásból megvalósuló, 2 057 287 779 - Ft. összköltségű projekt munkálatainak
kivitelezéséről. A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosítószámú „Balatonlelle agglomeráció
szennyvízkezelése” elnevezésű projekt keretében Balatonlelle Irmapuszta és Rádpuszta
településrészeken, Balatonbogláron és Fonyódon valósulnak meg fejlesztések. A projekt az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a Kohéziós alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból 1 747 732 954 - Ft. vissza nem térítendő támogatással valósul
meg.
A beruházás jelenlegi szakaszában került sor a kivitelezői szerződéskötésre. A munkálatok konzorciumi
együttműködés keretében valósulnak meg. A nyertes cégek, a Veolia Water Solutions & Technologies

Magyarország Zrt. valamint a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. emberei várhatóan az ősszel kezdhetik
meg a munkálatokat. A kedvezményezettek nevében a társulás elnöke Hidvégi József, a Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft. részéről Pereszlényi Attila, a kivitelező cégek képviseletében pedig Tomosi
Károly ünnepélyes keretek között látták el kézjegyükkel a szerződést. A program lebonyolítására a Fonyódi
Polgármesteri Hivatalban került sor. A szerződéskötésen Móring József Attila országgyűlési képviselő is
részt vett, aki üdvözölte a döntést. A projekt várható befejezése 2015. október. 31.
Jelen projekt a Dél-balatoni régió szennyvízkezelésének megoldására jött létre azokon a településeken,
amelyeken a fejlesztés szükségessége indokolható. A tervezett szennyvízelvezetési és tisztítási projekt
megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben lévő települések szennyvizeinek ártalommentes
elhelyezését hosszú távon oldja meg, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok
veszélyeztetésének megszűnését, valamint a Balaton vízminőség védelmét szolgálja.
Új szennyvízhálózat kiépítésével a három településen összesen, várhatóan 194 háztartást kötnek a
rendszerre a fenntartási időszak végéig. Az előzetes felmérések szerint Balatonbogláron és Fonyódon a már
meglévő szennyvízhálózat rendszerére várhatóan 182, a három településen összesen 271 háztartást kötnek
a rendszerre a fenntartási időszak végére.
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