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78 millió forintos uniós támogatást nyert el a Balatonboglári önkormányzata, hogy Szőlőskislak településrészen megoldhassák

az ivóvíz problémát. Az összességében 87 millió forintos beruházás 10%-os önrészét az önkormányzat szintén támogatásból
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A szőlőskislakiak sem maradnak minőségi ivóvíz

nélkül.
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fedezi, így a lakosoknak nem jelent anyagi terhet a fejlesztés.

Az uniós csatlakozáskor az ország többek között vállalta, hogy javítja az ivóvízminőséget, követve a nemzetközi normákat.

Jelenleg a szőlőskislaki vízműben a kút nyers vize határérték feletti mennyiségben tartalmaz ammóniumot, mangánt és vasat, de

a szolgáltatott ivóvízben is magas volt a mérések során az ammónium- és nitrit tartalom.

Ennek megoldására a Balatonboglári önkormányzat még 2013-ban pályázatot nyújtott be, és elnyerte mind az Európai Unió és

a magyar állam támogatását is.

A Balatonboglár-Szőlőskislak Ivóvízminőség-Javító Program keretén belül üzemen kívül helyezik a meglévő vízművet és

ezentúl a szőlőskislaki településrész is Balatonboglár felől a Nyugat Balatoni Regionális Vízműről való vízátvétellel kap ivóvizet.

Ennek köszönhetően az idei év nyarától már a szőlőskislaki otthonok is a Balaton északi parti településeit is ellátó, nyirádi

karsztvízbázisból kapják az ivóvízet.

Hirdetés

A közbeszerzési eljárásokat a tavalyi évben folytatta le az önkormányzat, amelynek alapján a kivitelezést az 1. sz. Mélyépítő

Kft. végzi el. Az elmúlt hónapokban a már el is végezték a a program által érintett utcákban a közműfeltárásokat,

védőcsöveket helyeztek el és kicserélték a tűzcsapokat is.

A közutak mentén a szabály szerint csak március 15-e után tudták elkezdeni a nagyobb lendülettel a munkálatokat. A

Balatonboglár és Szőlőskislak közötti új közüzemi ivóvíz összekötő vezeték csatlakozási pontja az M7-es autópálya

építésekor már korábban lefektetett vezeték lesz, amelynek közelében nyomásfokozó állomás épül. A kivitelezési

munkálatokról az ingatlantulajdonosok lakossági fórumokon tájékozódhatnak.

A nyárra elkészülő beruházásnak köszönhetően több mint hétszáz szőlőskislaki lakos jut egészségesebb ivóvízhez.
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