UNIÓS FEJLESZTÉSSEL
A FENNTARTHATÓ IVÓVÍZ
SZOLGÁLTATÁSÉRT
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS TISZAJENŐ ÉS TISZAVÁRKONY TELEPÜLÉSEKEN
Hosszas előkészítést követően végre megindulhattak a két településen a kivitelezési munkálatok, és
rövid időn belül egészséges, tiszta ivóvíz jut minden lakos poharába.
A fejlesztéssel érintett önkormányzatok a fenntartható fejlődést figyelembe véve alapvető hangsúlyt helyeznek
lakosaik egészséges ivóvízzel történő ellátására, az ivóvízminőség jelentős javítására. A beruházás során az
ivóvízben előforduló ammónia- és arzéntartalom csökken, az ízhatás kedvezőbbé válik, és megvalósul a
jelenleg bekötéssel egyáltalán nem rendelkező területek ivóvízellátásának kiépítése is.
Tiszajenő és Tiszavárkony Szolnok megyében, az Észak-Alföldi régióban található, ahol a lakosság leginkább
mezőgazdaságból él. A települések vízellátását jelenleg egy korszerűtlen kút biztosítja, emellett Tiszajenő
településen vannak ellátatlan területek is. A jogszabályokban meghatározott vízminőségi mutatók figyelembe
vételével, a települési igények növekedésével szükségessé vált a vízkezelő művek, víztisztító berendezések
korszerűsítése, a hálózati rekonstrukció és technológiafejlesztés. A beruházásra az Európai Unió és a Magyar
Állam ad a településeknek támogatást, melynek köszönhetően Tiszajenő és Tiszavárkony mintegy 691 millió
forintot fordíthat a fejlesztésre.
A beruházás során egyrészt a meglévő vízmű telepen zajlik majd technológiai fejlesztés, másrészt új kút fúrása
(1 db Tiszajenőn) mellett a tiszajenői 100 m3-es térszíni tározóhoz további 100 m3-es alsó tározó épül,
lebontják és újjáépítik az 50m3-es víztornyot is. A telep megújulását követően a hálózatba szolgáltatott ivóvíz
minden tekintetben megfelel majd az elvárt határértékeknek.
A fejlesztés során a technológiai igények figyelembe vételével sor kerül a régi, korszerűtlen szűrők és
szivattyúk cseréjére is, az ivóvíz vezeték egy részének cseréje miatt a jelenleg gyakori csőtörés mennyisége
és az ezzel kapcsolatos vízveszteség is csökken.
A beruházás további elemeként összesen 6.100 méter hosszan épül ivóvíz távvezeték, 2.339 méter hosszban
valósul meg a részleges hálózatrekonstrukció során körvezeték a két településen. Emellett nem
elhanyagolható Tiszajenő ellátatlan lakott területeinek (Napfény út, Virág út, Vörösmarty út eleje)
ivóvízellátásának kiépítése mintegy 1.106 méter hosszú vezeték formájában.
A projekt elszámolható költsége 690.880.401 forint, az Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
mértéke: 89,23%.
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