2015 | 11 | 03

DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJELSZTÉSE, A BALATONLELLEI
AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK MEGÚJÍTÁSÁT CÉLZÓ BERUHÁZÁSBAN.
Befejeződtek 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 újult meg, illetve készült új
szennyvízcsatorna hálózat. Balatonlellén ezzel párhuzamosan a szennyvíztisztító telep fejlesztésére került
sor. A beruházás jelenlegi szakaszában befejeződött a csatornahálózat fejlesztése. A munka végeztével a
társulás, a lakossági rákötéseket szorgalmazza, és segíti azokat, aki rá akarnak kötni a szennyvízcsatorna
hálózatra.
A csatornahálózat-fejlesztés befejezésének alkalmából, Hidvégi József a társulás elnöke köszöntötte a
vendégeket. Beszédében kiemelte, hogy a beruházás hosszú idő óta fennálló hiányosságokra ad megoldást
az agglomeráció településin élők számára és javítva komfortérzetüket. Beszélt arról is, hogy a beruházás
hatására megszűnik a talajvíz-szennyezés és javul a Balaton vízminősége, illetve az egész térség számára
fejlődési lehetőséget biztosít. A kivitelező részéről a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. képviseletében
Reichart Gyula műszaki főtanácsadó, az elvégzett kiviteli munkálatokat ismertette. Balatonlellén,
Balatonbogláron és Fonyódon összesen, 11.492 folyóméter vezetéket fektettek le és 14 átemelőt építettek
meg. Az agglomerációban véghezvitt fejlesztések összesen 27.800 lakost érintenek pozitívan.
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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