Megkezdődött Ózdon az ivóvíz-ellátási rendszer fejlesztése és felújítása
Több mint 1,7 milliárd forintból újul meg a város ivóvízhálózata, a csövektől a tolózárakon át egészen az
irányítástechnikai rendszerig. A „régi szép időkben” lefektetett ivóvízhálózat sajnos már elöregedett, egyre
gyakrabban történtek csőtörések, és ezek egyre nagyobb károkat okoztak a városnak, hiszen az elfolyt vizet is ki
kellett fizetni. Emellett az ipari vízfelhasználás jelentős mértékben csökkent, ezért a régi, nagy átmérőjű
csövekben manapság lassabban halad a víz.
– Nagyon fontos az, hogy a város ivóvízellátásának biztonsága, és az ellátás körülményei javuljanak, hiszen egy
kisebb keresztmetszetű csőben kevesebb ideig pangó víz mindenképpen nagyobb biztonságot ad az ivóvíz
minőségében – nyilatkozott korábban a polgármester.
A korszerűsítésre a Svájci–Magyar Együttműködési Program ad lehetőséget a költségek 85%-ának fedezésével.
A több mint 28 km vezetéket érintő felújítás mellett 4,3 km hosszúságban hálózatbővítésre is sor kerül, tehát
olyan területeken is hozzáférhetővé válik majd a vezetékes ivóvíz, ahol eddig nem volt. A svájci segítségnyújtás
lényege az esélyegyenlőség megteremtése és a jobb életkörülmények biztosítása a leszakadt társadalmi
rétegeknek - a projekt segítségével olyan utcákban is kiépül a csőhálózat, ahol eddig vödörrel, kannával kellett
hordani a vizet a közkutakról. A bővítés a gerincvezetékek lefektetését, vagyis a lehetőségek megteremtését
jelenti - az egyéni bekötések költségeit az érintett fogyasztóknak kell fedezni.
A tervezési és előkészítési munkák után a város vezetése és a kivitelező konzorcium 2013. december 18-án írta
alá a kivitelezési szerződést a Kazinczy Ferenc úti gépházban.
– Ez a projekt nagyon sokáig volt már hivatalokban az elméleti előkészítések során, ezért úgy gondoltam, ideje
műhelybe vinni az ügyet – mondta a szerződéskötéskor Fürjes Pál, Ózd polgármestere.
A tavaszi jó idő beálltával a munkálatok meg is kezdődtek a városban. Az első fázisban az új víztároló medence
építése, a gépházak felújítása és az új vízvezetékek lefektetése kezdődött meg. A régi vezetékek felújítására
májustól kerül sor. A munkálatok pontos helyeiről és menetrendjéről az ozd.hu városi weblapon kívül
plakátokról és szórólapokról tájékozódhatnak az érdeklődők, de hamarosan egy nyílt lakossági fórum is
megrendezésre kerül.
A felújítások segítségével a víz minősége mellett az ellátás biztonsága is javul. Korábban a csőtörések esetén
egyes magaslati területeken hosszú órákig szünetelt a vízszolgáltatás - a jövőben gyorsabban elhárításra
kerülhetnek a problémák köszönhetően annak, hogy korszerű jelzőberendezések kerülnek üzembe helyezésre,
valamint a már meglévők mellé egy új, összesen 1000m3-es kapacitású tárolómedence is épül.

A földmunkák végzése során több helyen is forgalomkorlátozásra kell majd számítani, de a kivitelező mindent
megtesz annak érdekében, hogy ez a lehető legkevésbé akadályozza a lakosságot. Ettől függetlenül nyilván
előfordulnak majd kellemetlenségek, amihez a város vezetése kéri a lakosság megtisztelő türelmét.
2014. első félévében a következő területeken várható munkavégzés:
Új vezetékek:
Földes Ferenc utca, Lyukó völgy, Virág utca, Álmos vezér utca, Honvéd utca, Szenna utca, Uraj út, Szigligeti
utca, Liszt Ferenc utca, Mészáros Lázár utca és Thököly Imre utca, Sturmán utca, Újtelepi utca, Új telep, Dobó
István utca, Kunt Ernő utca és Roób József utca, Hétes telep
A rekonstrukciós munkák helyszínei:
25-ös főút, Damjanich út, Akácos út, Petőfi Sándor út, Velence telep, Baross Gábor utca, Irinyi János u., Brassói
út, Ifjúsági park, Bolyki főút, Március 15. utca
További információ: www.ozd.hu
Lakossági hibabejelentő telefonszám: (48) 471-111

