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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MÁR ÉPÜL AZ ÚJ TÉRSÉGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP SIÓFOKON
Letették az alapkövét Siófokon annak a szennyvíztisztító telepnek, amelynek kialakítása a már
hónapok óta zajló térségi szennyvízprojekt része, annak egyik legfontosabb eleme. Az új, korszerű,
környezetbarát létesítmény jövő év végére készül el. Hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon
megoldódjon a térségbéli települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezése. Az „A siófoki
szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című szakaszolt
pályázati program összességében 7,734 milliárd forintos pályázati támogatás révén valósul meg.
- Tudtuk, hogy lesznek nehézségek, de vállaltuk a feladatot a Balaton védelme és a nagyszámú érintett
település fejlődése érdekében – az alapkő-letételi ünnepségen e szavakkal idézte fel a kedvezményezett
NFP – Dél-Balaton konzorcium egyik tagjának vezetője, hogy néhány évvel ezelőtt miért is vágtak bele egy
már szinte elhalt fejlesztési elképzelés újjáélesztésébe. Hidvégi József, a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés
és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás elnöke úgy fogalmazott: a fejlesztés, a délbalatoni szennyvízprojekt rendkívül bonyolult program, például több mint ezer ingatlan, szolgalmi jogi,
adásvételi-ügyét stb. kellett intézni. Ám most már mindenütt jól halad a munka.
Az összesen 18 milliárd forintos program siófoki agglomerációt érintő része mintegy 7,7 milliárd forintból
valósul meg. Ebben a projektben Siófokon kívül Balatonendréden, Balatonföldváron és Zamárdiban építenek
ki szennyvíz-elvezető csatornarendszereket, valamint Siófokon a szóbanforgó új telepet. Mindezzel a
térségben megszüntetik a talajvíz-szennyezést, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetését, biztosítva a
Balaton vízminőségének védelmét is. Ráadásul a Balaton-törvény azt mondja ki, hogy az üdülőrégióban
csakis olyan helyeken adható ki építési engedély, ahol megfelelő a szennyvíz-csatornázottság.
Az alapkő-letételen a térség országgyűlési képviselője is méltatta azt az összefogást, amely
megnyilvánult a teljes dél-balatoni szennyvízberuházás végrehajtása érdekében. Witzmann Mihály
hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nemcsak egyes település(rész)eknek – mint például itt Siófok-Törekinek és
Balatonendrédnek – jelent régóta hiába várt lehetőséget a fejlődésre; a beruházásnak köszönhetően
erősödik az egész térség tőkevonzó képessége, megélénkülhet a gazdaság, sőt, munkahelyeket is
könnyebb lesz teremteni így.
A Siófok térségi projekt kivitelezője a Sió 2014 Konzorcium. Annak képviseletében az ünnepségen
Pappert Attila, a Colas Alterra Zrt. területi igazgatója adott tájékoztatást a már épülő szennyvíztelepről. Mint
elmondta, a létesítmény 210x230 méteres területen kap helyet. A biológiai, eleveniszapos telep biogázt is
előállít majd. A jövő év végére készül el, s azután akár napi 40 ezer m3 szennyvíz tisztítására is alkalmas
lesz.
Az „A siófoki szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című projekt
I. szakasza a KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014 azonosítószámú Környezet és Energia Operatív Programpályázat keretében, 4,123 milliárd Ft-os európai uniós támogatásból valósul meg. 2015. október 31-ig tart. A
kivitelező a szakaszolt projekt I. ütemében a siófoki agglomeráció szennyvízcsatorna-hálózatának teljes
kiépítését, valamint az új szennyvíztisztító telep teljes szerkezetépítését, külső közművek létesítését, a
technológia gépeinek beszerzését el tudja elvégezni. A II. ütemben a további munkálatok befejezése

következik. A siófoki új szennyvíztisztító telep 2016 decemberére készül el. A kedvezményezett az NFP –
Dél-Balaton Konzorcium, melynek az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., valamint a DélBalatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás a tagjai.
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