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KÖSZÖNTŐ

A LAKOSSÁG
EGÉSZSÉGES
IVÓVÍZZEL VALÓ
ELLÁTÁSA

Aktívan környezetünkért

Tisztelt gombai
és bényei lakosok!

LEHOTA VILMOS

Kérem, fogadják szeretettel
ökoújságunkat, mellyel nem
öko
titkolt szándékunk, hogy
időközönként bemutassuk
Önöknek településeink
fejlesztési céljait, az ennek
érdekében tett lépéseinket,
és a várható eredményeinket. Tesszük mindezt úgy,
hogy e kiadványban kiemelt
figyelmet szentelünk mindennapjaink nélkülözhetetlen szereplőjének, a VÍZnek,
hiszen az egyik legfontosabb
közelgő beruházásunk is
a helyi víz minőségének
javítására irányul.

Ivóvízminőség-javító fejlesztés Gomba és Bénye településeken

Világunk változó, az újjal, a lendülettel fontos lépést tartanunk,
a fejlődéssel együtt mozdulnunk. Ennek a gondolatnak a jegyében
teszi meg a települések vezetése tudatosan a lehető legtöbb lépést,
és viszi véghez a megújítást, a megújulást. Integrált fejlesztési
stratégiánkat folyamatosan aktualizáljuk, településszerkezeti tervünk
frissült, településközpontunk is átalakul, néhány évvel ezelőtt
felújítottuk a közutakat és korszerűsödött a közvilágításunk.
A lakosság egészségesebb ivóvízzel való ellátására ivóvízminőségjavító beruházás előkészületeit kezdtük meg, így a tényleges
megvalósítás reményeink szerint tavasszal megkezdődhet. A várva
várt fejlesztés eredményeképpen javul az üzemeltetési színvonal,
új vízművek épülnek, a meglévő kutakat felújítjuk, a csapból egy
egészségesebb vizet tudunk majd biztosítani.
Kiadványunkban részleteket is olvashat a tervezett beruházásról,
megismerheti településünk lakosainak véleményét, tájékozódhat
a fejlesztési okokról, a víz fontosságáról, a víztakarékosságról,
környezetünk védelme érdekében a mindennapokban megtehető,
apró lépéseinkről. Az összeállítás végén egy kérdőívet talál, mely
kitöltésével és leadásával segíti munkánkat, melyet a településen
élőkért és dolgozókért végzünk, nap mint nap.
Számítunk az Ön véleményére is!

Köszönet illeti mindazokat, akik nem adják fel a reményt,
hogy egészségesebb, tisztább környezetben élhessünk!
Áldott, Békés Ünnepeket kívánok
kollégáim nevében is!

Miért is van erre szükség? Az emberi fogyasztásra szánt vizekben fellelhető kémiai anyagok
határértékéről európai uniós irányelvek rendelkeznek, ezek elsősorban az ammónia-, vasés mangán tartalom vonatkozásában érintik
térségünket. Gomba és Bénye településeken
a szolgáltatott ivóvízben ezek az anyagok
átlagos aránya magas, így szükségessé vált
a vízkezelő művek, víztisztító berendezések
korszerűsítése, a hálózati rekonstrukció
és technológiafejlesztés.

A beruházásra az Európai Unió és a Magyar
Állam ad településeinknek támogatást. A fejlesztésre közel 360 millió forintot fordíthatunk.

Mit is várhatunk?
új vízkezelési technológiára térhetnek át
az önkormányzatok,
a meglévő technológiák is javításra,
bővítésre kerülnek,
korszerűsödik a teljes ivóvízhálózat,
Gombán és Bényén új vízmű épül,
Felsőfarkasdon pedig egy törpe vízmű
kerül kialakításra,

Lehota Vilmos
polgármester

Jelentős beruházás előtt állunk, most
települési összefogással válhat elérhetővé
minden lakosunk számára az egészséges
és tiszta ivóvíz.

GOMBA, 2012. DECEMBER 14.

Bényén kettő, Felsőfarkasdon egy új kút épül,

KORSZERŰSÖDIK A TELJES IVÓVÍZHÁLÓZAT

Felsőfarkasdon 50 új bekötés létesül,
a lakosok életminősége javul, ezzel
párhuzamosan a települések gazdasági
vonzereje is emelkedik.
A pályázat jelen pillanatban az előkészítés
stádiumában van, jövő év elejéig szakértők,
mérnökök, tervezők dolgoznak csapatban, hogy
a lehető legköltséghatékonyabb és legeredményesebb megoldást találják meg a települések
számára. Tervek szerint a munkálatok befejezése 2014-ben várható.
Amennyiben kérdése van a beruházással
kapcsolatban, az alábbi elérhetőségek állnak
rendelkezésére:
Email: hivatal@gomba.hu
Telefonszám: (+36) 29 433 927

4

IVÓVIZES KISOKOS

IVÓVIZES KISOKOS 5

IVÓVIZES KISOKOS
Tisztelt Olvasók!
Bizonyára sokuknak naponta eszébe jut, hogy szeretne környezettudatosabban
élni, szeretné, ha környezete tiszta és rendezett lenne, szeretne jó levegőn sétálni,
szeretné, ha minél több fát és virágot látna, így gyermekei egy egészséges
környezetben, kiegyensúlyozottan nőnének fel.
Ezeket a gondolatokat sokszor azért nem követik tettek, mert azt gondoljuk, hogy
egyedül kevesek vagyunk megváltoztatni a körülményeket, pedig mi, egyénileg
tehetünk mindennapjainkban a legtöbbet környezetünkért. Alábbiakban
olyan mindennapi praktikákat javaslunk, melyeket alkalmazva nemcsak
hogy környezettudatosabban élhetünk, hanem jelentősen csökkenthetjük havi
kiadásainkat! Megfontolandó!
Tudta, hogy egy nyitott csapból percenként
6 liter víz kerül a lefolyóba, és átlagosan 151
litert fogyaszt naponta?

Amikor csak lehet, hideg vízzel vagy
30 fokon mossunk, így nem mennek
olyan hamar tönkre a ruhák és jóval
kevesebb energiát használunk. Normál
szennyezettségű ruhákat ne mossunk
30 fok felett.
Elektromos bojler esetében állítsuk
60-80 oC-ról max. 50 oC-ra a melegítés
hőfokát. Így 10-50%-al csökken a
felhasznált energia mennyisége.
Rendszeresen vízkőtelenítsük
az elektromos bojlert. (1 mm vízkőréteg
10%-kal növeli a fogyasztást.)
Szigeteljük a melegvíz csöveket, ezzel is
csökkentve a hőveszteséget.

Takarékoskodhat a meleg vízzel! A fürdés
helyett inkább zuhanyozzon, ehhez négyszer
kevesebb energia szükséges. Mérjük az időt
és 5 percnél többet ne folyassuk a vizet.

Kis fürdőszobákban állandó fűtés
helyett használhatunk alkalmi fűtő-hűtő
berendezést, így szintén energiát és pénzt
takaríthatunk meg!

Mindig csak annyi vizet forraljon fel,
amennyire éppen szüksége van!

Használjunk víztakarékos csapokat és
zuhanyrózsát vagy szereljük fel őket
takarékos vízadagolókkal!

Ha fogmosás vagy hajmosás közben nem
folyatja a vizet, akár több liter vizet is
megtakaríthat.
A mosógépek paramétereinél figyeljünk
a mosáshoz használt vízmennyiségre!
(Megfelelő vízmennyiséggel mosson.)
Energiatakarékos programmal alacsonyabb
vízhőmérsékleten, de intenzívebb sulykolással
mos a gép.
Csak akkor használjuk a mosógépet,
ha tele tudjuk pakolni!

Tudta-e, hogy a föld teljes
vízkészletének mindössze 0,8%-a
alkalmas emberi fogyasztásra?

Folytatjuk!
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„Az ivóvíznek
azonban
esztétikailag is
kifogástalannak
kell lenni…”

Kémiai értelemben a tiszta víz a természetben nem található,
minden víz kevesebb vagy nagyobb számú kémiai komponenst
tartalmaz. Egyes anyagok hasznosak a szervezetünkre, mások viszont

rendszeresen panaszkodnak az édesanyák a csapból folyó vízről,
melynek szaga sokszor tényleg elviselhetetlen, és többször
előfordul, hogy a színe is zavaros. Ezért a legtöbb esetben azt
ajánljuk az anyukáknak, hogy kisgyermekeiket ún. babavízzel
itassák, ami viszont drágább és még hulladék is képződik
a palackokból. Védőnőként és lakosként is elmondhatom,
hogy nagyon fontos a megfelelő minőségű ivóvíz fogyasztása,
és ha ez a tiszta víz a csapból is folyhat, az mindenki
megelégedését szolgálhatja.
A vas és a mangán az egészségre nem ártalmas, nagy
mennyiségben elszínezi a vizet, a víz íze megváltozik, enyhén
kénhidrogén szagú lesz. Az ammónia,nitrit, nitrát a fúrott kutak
vizét szennyezi. A nitrit a csecsemőknél okoz megbetegedést,
de a felnőtteknek sem ajánlott fogyasztani. A vezetékes vizet
az ANTSZ rendszeresen ellenőrzi,így az kórokozókat és egészségre
ártalmas anyagokat nem tartalmazhat.
Az ivóvíznek azonban esztétikailag is kifogástalannak kell lenni,
élvezeti értékét jelentősen rontja, ha az zavaros és rossz szagú.

„A csapvíz kellemetlen szagát is legtöbbször
az elhasználódott vízvezeték okozza, ezért
minden lakos számára megnyugtató, hogy
települések összefogásával megtisztulhatnak
ezek a csőrendszerek…”
Fokozottan figyelemmel kísérem a településen történt
fejlesztéseket, előrelépéseket, nincs ez másként a közeljövőben
remélhetően sikeresen elinduló ivóvízminőség-javító
beruházással sem. Elsődleges célunk a lakosság egészségvédelme,

ennek érdekében már 8-10 évvel ezelőtt megkezdődött a gombai
saját vízhálózat tervezése, de akkoriban még nem álltak rendelkezésre
támogatási források e témában. Meggyőződésem, hogy a lakosság
életminőségének javításával turisztikai, gazdaság-fellendítő hatása is
lesz ennek a projektnek, és nem elhanyagolható az sem,
hogy a fejlesztés megvalósításával a településnek nem kell egy másik
várostól (jelen esetben Monortól, hiszen jelenleg a monori vízhálózattól
kapjuk az ivóvizet) függnie, illetve a kivitelezés során több munkahely
létesülhet és lehetőség nyílik a térségben tevékenykedő
vállalkozások aktív részvételére is.

„Meggyőződésem, hogy a lakosság
életminőségének javításával
turisztikai, gazdaság-fellendítő
hatása is lesz ennek a projektnek…”

Tóth Sándor

„Tanárnőként kiemelten fontosnak tartom
a rendelkezésünkre álló energiaforrásokkal való
takarékos használatot, és erre a szemléletre
neveljük itt az iskolában is a gyerekeket.”

veszélyesek lehetnek. A településen többször tapasztalt zavaros,
elszíneződött víz oka a vas és a mangán, mely lerakódhat
a vízvezeték belső falára, ahonnan időnként a vízáram leszakíthatja.
A csapvíz kellemetlen szagát is legtöbbször az elhasználódott vízvezeték
okozza, ezért minden lakos számára megnyugtató, hogy települések
összefogásával megtisztulhatnak ezek a csőrendszerek,
és korszerűsödhet a víztisztító berendezés.

VADÁSZMESTER, ŐSLAKOS

Kis Józsefné Irma

fontosnak tartom a rendelkezésünkre álló energiaforrásokkal való
takarékos használatot, és erre a szemléletre neveljük itt az iskolában
is a gyerekeket. A tervezett ivóvízminőség-javító beruházás nemcsak
abban segít, hogy egészségesebb, tisztább víz folyik majd a település
csapjaiból, hanem abban is, hogy a gyerekek megismerkedhessenek
legfőbb lételemünk, a víz nélkülözhetetlenségével.

TANÁRNŐ

Már egészen kisgyermekkorban el kell kezdeni a környezettudatos
nevelést, hiszen így épülhet be mindennapjainkba a természet,
környezetünk tisztelete, védelme. Tanárnőként kiemelten

MÉRNÖK

Rendkívül örülök, hogy elindulhat településünkön az ivóvíz
minőségével kapcsolatos fejlesztés, beruházás. A rendelőben

Bóka József

VÉDŐNŐ, AZ ÉV VÉDŐNŐJE
CÍM BIRTOKOSA

Surmanné
Nagy Krisztina

Véleményvezérek
nyilatkoznak
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INTERJÚ A POLGÁRMESTERREL

Jelent-e a fejlesztés terhet a lakosság
számára? (útfeltúrás, stb.)

INTERJÚ A POLGÁRMESTERREL
Lehota Vilmos válaszol kérdéseinkre a projekt kapcsán
Miért van szükség az ivóvízminőségjavító beruházásra?
Az előirányzott ivóvízminőség-javító beavatkozás szükségességét elsősorban az emberi
fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló uniós
irányelv határozza meg, illetve ehhez igazodott
hazánk az EU-hoz történő csatlakozásakor,
amikor rendezésre került a vízellátással kapcsolatos szabályozás. A szolgáltatott ivóvízben
lévő kémiai anyagok közül az ammónia-, vas- és
mangántartalom tekintetében érintik ezek
a jogszabályok a térségünket, ezeknek az anyagoknak az ivóvízben található mennyiségét kell
meghatározott határérték alá vinnünk. Erre
a jelenlegi kapacitással működő víztisztító
berendezéseink nem alkalmasak, továbbá szükséges a meglévő vízhálózat rekonstrukciója is,
új kutak fúrása is.

Hány települést érint a tervezett fejlesztés? És hány embert?
A fejlesztést Gomba és Bénye önkormányzata
közösen valósítja meg, összességében a beruházással több, mint 4200 fő életkörülményei
javulhatnak.

Mi a pontos tartalma? Melyek lesznek
a legfontosabb eredményeik?
Tervek szerint Gomba és Bénye településeken egy
650 m3/nap kapacitású vízmű, míg Felsőfarkasdon
egy 16 m3/nap kapacitású törpevízmű épül.
Gombán kettő, Felsőfarkasdon egy kút létesül,
a víztisztításhoz alkalmazott technológia kombinált
biológiai vas- és ammónia-mentesítés, mindez
azonban vegyszerfelhasználás nélkül, levegővel

történő oxidációval történik. A tisztított víz UV fertőtlenítés után kerül a térszíni medencébe, a szűrők visszamosatása is ugyanezen vegyszermentes
vízzel történik. A vízmű területén 20 m3 térfogatú
vasiszap ülepítő épül, amelynek dekantvizeit
a Gomba patakba vezetjük, mivel az öblítővíz sem
tartalmaz semmilyen vegyszert, a bevezetett víz
környezetvédelmi szempontból nem ártalmas.
Épül ezen kívül egy földbe süllyesztett 50 m3
térfogatú medence, melyből meghajtott hálózati
szivattyúval nyomjuk a hálózatba a vizet, majd
a hálózaton keresztül a 2 × 250 m3 térfogatú magas tárolóba. A szivattyú az átlagos és csúcsvíz igényeket is kiszolgálja. Gombán és Bényén új vezeték
nem épül, a minimális mennyiségű vezetéképítés
a körvezetékesítés miatt tervezett. Az ellátandó
területen két nyomáshiányos övezet található,
az egyiket jelenleg is nyomásfokozással látják el,
ennek a felújítása megtörténik, míg egy
új nyomásfokozó gépház létesül a beruházás
során. Felsőfarkasd településrészen 50 új
vízbekötés létesül.

Kik vesznek részt a beruházás megvalósításában?
A két település önkormányzata – Gomba
gesztorságával – közösen valósítja meg
a fejlesztést. A projektmenedzsment szervezeti
egységet jómagam vezetem, jogi szempontból
Kósa Erzsébet Anikó, jegyző asszony irányítja
a megvalósítást, a polgármesteri hivatal
gazdálkodási előadója – Bán Ibolya – végzi
a pénzügyi vezetői feladatokat, műszaki vezető
Czeglédi János, a hivatal műszaki előadója.
A közbeszerzések lebonyolítására,
a tájékoztatási és nyilvánossági feladatokra
külső szakértőket kértünk fel.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztés során elsősorban vízművek építésére, korszerűsítésére kerül
sor, a két település lakossága ezekből nem érez
majd a mindennapok során sokat. A hálózat rekonstrukciót is igyekszünk a lehető legkevesebb
útfelbontással, porral, zajjal végezni, azonban
Felsőfarkasdon az új bekötések miatt kisebb
földmunkák is várhatók.

Jelent-e anyagi megterhelést a beruházás a lakosság számára?
A fejlesztést az Európai Unió és a Magyar Állam
finanszírozza, a projekt megvalósítása során
a lakosságnak nem kell anyagi hozzájárulást fizetnie. A beruházást követően a szolgáltatott víz
díjai is csak minimális mértékben emelkednek,
az sem rögtön, hanem fokozatosan, a lakosság
fizetőképességét figyelembe véve.

Milyen pozítív változásokat jelent
a lakosság és vállalkozások számára
a beruházás?
A fejlesztést követően tisztább és egészségesebb ivóvizet fogyaszthatnak a gombai és
a bényei lakosok, az elhasználódott vezetékek
cseréje miatt a jelenleg gyakori csőtörés menynyisége és az ezzel kapcsolatos vízveszteség is
csökken. Ezáltal az érintett települések lakosságmegtartó képessége javul, hiszen az életfeltételek is jobbá válnak. Nem elhanyagolható
eredményt jelent az, hogy a jelenleg bekötéssel
egyáltalán nem rendelkező Felsőfarkasd is
részesülhet az egészséges ivóvízből.

Jelenleg milyen fázisban van
a beruházás?
A KEOP pályázatai nagyrészt kétfordulósak.
Ez azt jelenti, hogy a környezetvédelmi
célt szolgáló fejlesztési ötletek projektté
formálásában, kidolgozásában is segítséget
nyújt az unió – ez az ún. első forduló, amikor
több szempontból elemezzük a fejlesztési
koncepciónkat, megtervezzük a költségeket,
beszerezzük a szükséges engedélyeket –
és amikor ezek az előkészületek megvannak,

akkor egy újabb pályázati fordulón a fejlesztés
fizikai megvalósítására is kérünk támogatást.
Jelenleg a beruházás az első fordulóban van,
a részletes megvalósíthatósági tanulmány
véglegesítése most a legfontosabb feladat,
ezzel várhatóan jövő év elejére elkészülünk.

Mikorra várható a megvalósítás?
A projekt fizikai befejezése 2014-re várható.

Az önkormányzatnak szükséges-e
önerőt biztosítani a fejlesztéshez?
Igen, a beruházás költségének mintegy 11%-a,
melyet az Önkormányzat az EU Önerő Alapból
kíván finanszírozni.

Jelenleg hogy történik a települési
vízellátás?
Gomba és Bénye települések ivóvízellátását
jelenleg Monor város vízműve biztosítja.
A kiépített hálózat sajátosságai miatt nagy
átmérőjű a nyomóvezeték, lassú a vízcsere,
a hálózat szakszerű tisztíthatóságának a
hiánya miatt a szolgáltatott víz ízanyagaiban is
kedvezőtlen. A lerakódott vasiszap vagylagos
fogyasztókhoz kerülése szintén állandó
lakossági panaszokat eredményez. Gomba
területén korábban működtek vízvételre
alkalmas kutak, azonban azok jelenleg üzemen
kívül vannak. Vizsgálatok alapján a gombai
kutak sokkal jobb nyersvíz paraméterekkel
rendelkeznek, mint a monori vízbázis kútjai.
A saját vízmű létesítése esetén kis költséggel
üzemeltethető vas és ammónia-mentesítési
technológiával egészséges, határértékek alatti
vizet lehet szolgáltatni. A Gombához tartozó
Felsőfarkasd településrészen nincs vezetékes
ivóvízellátás, aminek biztosítása
a Gombai Önkormányzat feladata. A területen
egyetlen működő vízkivételi kút működik,
ami a volt állami gazdaság, jelenleg Hunland
Farm Kft vízellátását biztosítja. Megismerve
a lehetőségeket, saját vízellátásban
gondolkozunk, ami gazdaságosabb és jobb
minőségű ivóvíz szolgáltatást eredményez,
egyúttal megoldja az önkormányzati feladatot
jelentő, Felsőfarkasd településrész egészséges
ivóvízzel történő ellátását is.
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Milyen a beruházás lakossági
fogadtatása?

Milyen tapasztalatuk van a pályázati
rendszerről?

Jelenleg, az előkészítési szakaszban vagyunk,
ami azt jelenti, hogy a lakosság még nem
érzékel a fejlesztésből jóformán semmit.
Igyekszünk azonban a lehető legszélesebb
tájékoztatást nyújtani számukra, ezért
is helyeztünk el ebben a kiadványban
egy kérdőívet, melynek segítségével
szeretnénk feltérképezni informáltságukat,
környezettudatosságukat, azt, hogy honnan
tájékozódnak, mit gondolnak a fejlesztésről, stb.
Az összegyűjtött kérdőívek alapján pontosan
meg tudjuk majd határozni, milyen mélységű
és gyakoriságú tájékoztatásra van szükségük,
és min kell ezen a téren majd javítanunk.
A tájékoztatási tevékenység végig kíséri majd
a projekt mindennapjait, így bízunk benne,
hogy a lakosok megértően fordulnak majd
a beruházás felé.

Uniós tagságunk kezdete óta sokat fejlődött
a pályázati rendszer, most már jóval rövidebbek
a pályázati útmutatók, a beadandó dokumentumok száma is csökkent és az egész intézményrendszer a rugalmasság irányába mozdult el.
Teret nyert az elektronikus pályáztatás, a lehető
legtöbb anyagot elektronikusan kerül feldolgozásra.

Tervezik, hogy további pályázatokon is
részt vesznek?
Igen, folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, és bízunk benne, hogy
az Unió következő tervezési ciklusában (20142020 közötti időszakban) szintén lesz számunkra megfelelő fejlesztési lehetőség, támogatási
forrás.

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS
Kérjük, segítse Önkormányzataink hatékony működését azzal, hogy
kitölti a kiadványba beillesztett kérdőívet. A kérdések megválaszolása nem vesz igénybe 5 percnél több időt. A kérdőív kitöltése teljesen
anonim, a kapott adatok a kiértékelést követően nem kerülnek további felhasználásra.
A kérdőíveket kérjük, juttassa vissza az Önkormányzathoz, vagy az alábbi helyeket adja le
nyitvatartási időben legkésőbb 2013. január 25. 17 óráig:
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Ági Virágüzlet
PÁTRIA Takarékszövetkezet ﬁókja
Gólyafészek Óvoda
Fáy András Református Általános Iskola

A kérdőívek sorszámokat tartalmaznak. A beküldött kérdőíveken lévő sorszámok, nyereménysorsoláson vesznek részt. A sorsolást 2013. január 28-án 15 órakor bonyolítjuk a Polgármesteri Hivatalban. Háztartásonként egy kérdőív adható le.
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A lap neve: ökoújság
A lap terjesztési helye: Gomba, Bénye települések
Írta és szerkesztette: Szamosi Eszter, COMpost Communications Kft.
Grafikai tervezés és nyomdai kivitelezés: A Reklám Kft.
Szerkesztőség: COMpost Communications Kft.
Nyomdai munka végzője: InnovaPrint Kft.
Megjelenési információk: Megjelenik 1500 példányban,
Cyclus ofszet, a kiadvány 100% újrahasznosított papírból készült
2. javított kiadás (2013. február)

A NYEREMÉNYEK
5 darab „EcoPanel Komfort” takarékos
vízadagoló-csomag, mely használatával
csaponként akár 35-75% megtakarítást
is elérhet!

Ívóvízminőség-javítás Gomba és Bénye településeken

A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása
A fejlesztéssel érintett önkormányzatok a fenntartható
fejlődést ﬁgyelembe véve alapvető hangsúlyt helyeznek
lakosaik egészséges ívóvizzel történő ellátására, az ívóvízminőség jelentős javítására.
A beruházás során a települések ívóvíz minősége jelentősen
javul, az ívóvízben előforduló ammónia-, vas- és mangántartalom csökken, az ízhatás jelentősen kedvezőbbé válik,
továbbá a vezetékes ívóvízzel nem rendelkező Felsőfarkasd
településrész egészséges ívóvizzel történő ellátása érdekében a vízvezetékrendszer kiépítésre kerül. Gomba és
Bénye települést egy 650 m3/nap kapacitású vízmű, míg
Felsőfarkasdot egy 16 m3/nap kapacitású törpevízmű fogja
ellátni egészségesebb ivóvízzel.
Az infrastrukturális szolgáltatások fejlődésével, az egészséges ivóvíz biztosításával nő a települések népességmegtartó
ereje, a térség lakosságának környezet- és egészségtudatos
magatartása fokozódik, mely hosszú távon
a lakosság életminőségének javulásához vezet majd.

A beruházás előkészítésének
költsége: 19.750.000 Ft
A beruházás tervezett
költsége: 357.744.410 Ft
A beruházással érintett
lakosszám: 4270 fő

