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A projekt célja a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (melynek gesztor települése 

Derecske, tagönkormányzatai: Báránd, Bedő, Berekböszörmény, Furta, Hortobágy és Hortobágy-Szásztelek, 

Kaba, Körösszegapáti, Nádudvar, Tetétlen, Vekerd, Zsáka) projektcsoportjához tartozó települések 

ivóvízminőség-javító fejlesztése, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. 

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2009. február 27-én alakult meg, a résztvevő 

tagtelepülések rendelkeznek a komponensek valamelyikének határérték feletti előfordulásával a szolgáltatott 

ivóvízben. A projekt támogatási szerződése 2011. április 19-én írták alá. 

A megvalósítandó fejlesztés egyrészt a települések saját vízbázisára alapozott úgynevezett, önálló megoldás 

kiépítése (Derecske, Bedő, Berekböszörmény, Hortobágy, Hortobágy-Szásztelek, Körösszegapáti, Nádudvar), 

amelynek segítségével a helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvizet, nyersvizet hozzák előírás szerinti 

állapotba. Másrészt olyan kistérségi rendszer kerül kialakításra, amely lehetővé teszi az ivóvíz távvezetéken való 

eljuttatását, illetve megteremti a víz fogadásának szakszerű feltételeit a Kaba-Tetétlen-Báránd kistérségi 

rendszer és a Zsáka-Furta-Vekerd együttes vízellátó rendszer megépülésével. Határérték feletti vízkémiai 

paraméterek esetén a megfelelő vízminőség biztosításához szükséges vízkezelési technológiát minden település 

számára biztosítja a projekt. 

A projekt általánosságban tehát a meglévő műtárgyak felújítását: vízműépületek, gépházak, víznyerő kutak, 

víztornyok rekonstrukcióját, illetve egyes települések esetében teljesen új vízműépület létrehozását, új víznyerő 

kutak fúrását, a víztisztítási technológia cseréjét, hálózati rekonstrukciót, a vízellátó hálózat végvezetékeinek azaz 

pangóvizes szakaszok megszűntetését tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

Bakó István Derecske város polgármestere, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

elnöke sajtótájékoztatón jelentette be a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projekt KEOP-1.3.0/9-11-2011-0010 

számú projekt megindulását.  
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A beruházás várható nettó költsége 2 061 707 057 Ft. 

A beruházás várható befejezése: 2015. március 01. 

Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Projektben megvalósítandó műszaki tartalom egyszerűsítve, 

településenkénti bontásban: 

Bedő 

- 1 db új kút fúrása 
- Gépház bővítése: +22 m2 
- Vas, mangánmentesítő tisztítás technológia beépítése 
- Irányítás technika létesítése 

 

Berekböszörmény 

- Gépház bővítése: +24 m2 
- Vas, mangán, arzén és ammóniamentesítő tisztítás technológia beépítése 
- Irányítás technika létesítése 

 

Derecske 

- 4 db ivóvíznyerő kút gépészeti felújítása  
- 100 m2 alapterületű új vízmű épület építése (gépház és szociális blokk) 
- Vas, mangán és ammónium-mentesítő tisztítás technológia beépítése 
- Irányítás technika létesítése 
- Hidroglóbusz felújítása 

 

Hortobágy 

- 1 db új kút fúrása 
- Vas, mangán és ammóniamentesítő tisztítás technológia 
- Irányítás technika létesítése 

 

Hortobágy-Szásztelek 

- 2 db új kút fúrása 
- Vas, mangán és ammóniamentesítő tisztítás technológia  

 

 

Kaba-Tetétlen-Báránd együttes térségi vízellátó rendszer kialakítása 

- 3 db kút felújítása 
- Vas, mangán és ammóniamentesítő tisztítás technológia 
- Irányítás technika létesítése 
- Szivattyúállomás létesítése Kaba településen 25 m2 
- kb. 7 km távvezeték kiépítése Báránd ellátására   
- Hidroglóbusz felújítása, átalakítása 

Körösszegapáti 

- 2 db kútszivattyú gépészeti felújítása 
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Kaba-Tetétlen-Báránd együttes térségi vízellátó rendszer kialakítása 

- 3 db kút felújítása 
- Vas, mangán és ammóniamentesítő tisztítás technológia 
- Irányítás technika létesítése 
- Szivattyúállomás létesítése Kaba településen 25 m2 
- kb. 7 km távvezeték kiépítése Báránd ellátására   
- Hidroglóbusz felújítása, átalakítása 

 

Körösszegapáti 

- 2 db kútszivattyú gépészeti felújítása 
- 75 m2 alapterületű vízmű épület (gépház és szociális blokk) felújítása 
- Vízműépület bővítése +20 m2 
- Vas, mangán és arzénmentesítő tisztítás 
- Irányítás technika létesítése 

 

Nádudvar 

- 2 db kút felújítása 
- Ammónium, vas, mangán és arzénmentesítő tisztítás technológia 
- Irányítás technika létesítése 

 

Zsáka, Furta és Vekerd együttes térségi vízellátó rendszer kialakítása 

- 2 db új kút fúrása Zsákán 
- 100 m2 új vízmű épület építése (gépház és szociális blokk) 
- Ammónium, vas, mangán, arzénmentesítő tisztítás technológia 
- Irányítás technika létesítése 
- Hidroglóbusz felújítása, átalakítása 
- kb. 5,5 km távvezeték építse Vekerd ellátására 

 

Továbbá mindegyik településen a meglévő hálózaton rekonstrukciós-, mosatócsomópontok és tolózárak 

beépítése, valamint hálózatmosatási munkák kerülnek elvégzésre. 
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Projektadatok: 

Projekt megnevezése: 
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projekt 

Egyedi azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0010 

Kedvezményezett: 
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

4130 Derecske, Köztársaság út 87. 

Projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2013. október  

Projekt megvalósulásának várható ideje: 2015. március 1. 

Projekt költsége: 2.061.707.057 Ft. 

Támogatás mértéke: 1.753.977.569 Ft. 

Támogatási intenzitás: 85% 

További információk: 

Kaszás Edina szerkesztőségi titkár 

20/359-5578 

sajto@derecske.eu 
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