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DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJUL A BALATONLELLEI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP A BALATONLELLE
AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ BERUHÁZÁSBAN.
Folytatódnak a kiviteli munkák a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás uniós támogatásból megvalósuló, 2 057 287 779 - Ft. összköltségű
beruházásban. 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 kivitelezés során Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyód településeken újul meg, illetve készül új
szennyvízcsatorna hálózat. Balatonlellén a szennyvíztisztító telep intenzifikálására kerül sor, mivel a telepre
érkező szennyvíz mennyiségének és szennyezettségének növekedése várható a meglévő
szennyvízelvezető hálózat bővítésének, illetve a rákötési arány növekedésének köszönhetően. Az
intenzifikálás célja, hogy a meghatározott teljesítmény-, és megrendelői követelmények biztosításával a
tisztított szennyvíz minősége minden terhelési esetben feleljen meg a befogadó vízminősége védelme
érdekében előírt határértékeknek.
A beruházás jelenlegi szakaszában kerül sor a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának fizikai
kivitelezésére. A munkálatok megkezdése előtt, ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló
szennyvíztisztító telep alapkövét. Az alapkőletétel alkalmából Hidvégi József a társulás elnöke köszöntötte a
vendégeket, beszédében a projekt megvalósításának fontosságáról beszélt. Móring József Attila
országgyűlési képviselő pedig arról beszélt, hogy a beruházás az egész térség fejlődését segíti. A kivitelező
részéről Tomosi Károly, a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. elnök vezérigazgatója a
munkálatok időbeni beosztását és a beruházás várható eredményeit ismertette. 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 szennyvíz-elvezetési 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.
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