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HÁROMFA ÉS BAKHÁZA KÖZSÉGEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ TÁRSULÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÖBBLETFORRÁST KAPOTT A HÁROMFAI IVÓVÍZPROGRAM

Kormányhatározat  révén  jutott  47  millió  forintos  többlettámogatáshoz a  háromfai  ivóvízminőség-

javító program, így több mint 165 millió forintra nőtt az Európai Unió és a központi költségvetés által

biztosított forrás. Az önrész 10 százalékának fedezésére szintén pályázati lehetőség áll rendelkezésre

az Önerő Alapnál, ezért a lakosság számára nem jelent anyagi terhet a fejlesztés. 

A múlt héten aláírt  kivitelezői szerződés birtokában a közbeszerzési eljárás során nyertes   Aquaprofit  –

Szabadics  Konzorcium  már  meg  is  kezdte  a  munkát  a  tervezési  és  engedélyeztetési  feladatokkal.

Hamarosan  megtörténik  a  munkaterület  átadása,  ám  az  építésre  majd  csak  a  hivatalos  engedélyek

birtokában  kerülhet  sor.  A beruházás  részeként  bővítik  és  korszerűsítik  a  meglévő  kezelőépületet,  a

vízellátás biztosítása érdekében egy  tartalékkutat fúrnak, míg a meglévő kút szivattyúját kicserélik, átépítik a

kútfejaknát.  A területen épül majd  egy új  20 m³-es vasiszap ülepítő,  a korábbi  tisztavíz medence pedig

felújításra kerül.  Teljesen új  vízkezelési  technológia  és üzemirányítás  épül  ki,  a  villamosberendezéseket

átalakítják, bővítik. Átépítik a meglévő hálózaton található 13 csomópontot is, a tűzcsapokat pedig kicserélik.

A két településen összesen több mint 14 kilométer hosszan mossák át a hálózatot, majd a kivitelezés  utolsó

3 hónapjában próbaüzem során tesztelik a új berendezések és az egész hálózat működését. Az vízkezelőből

távozó  víz  minősége  ezután  megfelel  majd  az  ivóvíz  minőségét  meghatározó  előírásnak.  A beruházás

befejezését jelentő műszaki átadásra 2015 őszén kerülhet majd sor, az építési munkák minőségét az Oviber

Kft. ellenőrzi. 

A háromfai ivóvíz fő problémáját a határérték feletti arzéntartalom jelenti. Az arzén megengedett határértéke

10 μg/l, míg a háromfai kútból nyert nyers vízben 12,9 mikrogram található litereként. Ezen kívül a vas, az

ammónium és a mangán is az előírtnál magasabb értéket mutat, melyeket a jelenlegi víztisztító technológia

nem  képes  megfelelően  kezelni.  A  vízminőségi  problémák  végső  megoldását  a  korszerű  technológia

kialakítása jelentheti.

A mintegy  184 millió  forintból  a  következő  év őszére megvalósuló  program két  település lakosságának

életminőségét javítja, mivel a háromfai vízműből érkezik az ivóvíz a szomszédos Bakháza otthonaiba is.

Közel ezer lakos számára nyújt megoldást az Európai Unió Kohéziós Alapjából támogatott fejlesztés.

 


