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A kivitelezés megkezdődött
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Törtel Község Önkormányzat hazai és uniós előírásokból fakadó kötelezettsége,
a települési ivóvíz minőségének az előírt határértékeknek megfelelő javítása.
Ennek megvalósítása a KEOP-1.3.O/09-11-2012-0026 azonosító számú,
„Ivóvízminőség-javítás Törtelen” c., pályázat keretében kerül sor, mely pályázat
a megvalósítási szakaszban tart. Az Önkormányzat közbeszerzési eljárás útján
szerződést kötött az ÉKISZ AQUA-FILT Konzorciummal, a kivitelező már több
helyszínen is megkezdte a munkálatokat.
-

A beruházás szükségességének oka, hogy Törtelen a szolgáltatott ivóvíz minősége nem
felelt meg a hatályos jogszabályi, egészségügyi előírásoknak, arzén, ammónia, vas és
metán tartalma meghaladta az Európai Uniós határértéket. A fő feladat nemcsak a
település egészséges ivóvízzel történő ellátása, hanem az előállított ivóvíz minőségének
folyamatos biztosítása, a jelenlegi és távlati vízbázisok védelme és a kommunális,
valamint a mezőgazdasági eredetű terhelés csökkentése a felszíni és felszín alatti
vizekben.

Az Önkormányzat sikeres pályázatokkal a teljes beruházási költség fedezetét
elnyerte a kivitelezéshez, így nincs pénzügyi akadálya, hogy a település ivóvize a
jogszabályi, egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségét elérje.
A munkálatok 2014 májusában elkezdődtek és előreláthatóan ez év végéig be is
fejeződnek. A kivitelezés részben önkormányzati telekhatáron belül történik, főként a
vízműtelepeket, víztornyot és a környéküket érintik a Dózsa György úton; itt nem
számottevően, de megnövekedett forgalommal lehet számolni napközben. Másrészt
dolgoznak majd az év folyamán a Szőlő és a Tél utcákban is, ahol a vízhálózat
vezetékeinek rekonstrukcióját végzik, itt rövid ideig előfordulhatnak majd részleges
útlezárások. A kivitelezés alatt többek között új gépészeti berendezések, fertőtlenítő
rendszer, új műtárgyak, nagyobb teljesítményű szivattyú kerül beépítésre, megújulnak a
vezetékek, valamint hálózatfejlesztési- és rekonstrukciós feladatok ellátására is kerül sor.

A beruházás célja a törteli lakosság életminőségének javítása a minden
szempontból megfelelő egészséges és élvezhető minőségű ivóvíz folyamatos
biztosításával. A projekt sikere a település egészét érinti.
—

-

A lakosság jelenleg megfelelő minőségű, rendszeres időközönként bevizsgált ivóvízhez
juthat a Dózsa György út és Kossuth Lajos út sarkán lévő 4/A számú arzén mentes
ivóvizet adó közkútból.
A munkálatok ideje alatt az Önkormányzat kéri a lakosság türelmét.
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