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Tárgy: Tájékoztató a Tordason szolgáltatott ivóvízminőségi problémák kezeléséről, vízkorlátozás
elrendelése
Tisztelt Polgármester Úr!
Mint ahogy arról már a 2022. 06. 21-i testületi ülésen is tájékoztattuk Önöket, ez év májusában
beépítettük és beüzemeltük az energiahatékonysági pályázat keretében a kajászói vízműtelepünkön a
Tordast és Gyúrót ellátó új energiatakarékos modem hálózati szivattyúkat. A szivattyúk vezérlésének
köszönhetően több szivattyút is tudunk egyszerre megfelelő szabályozással üzemeltetni. Az előző
nyári időszakhoz képest az irányítástechnikai rendszer átprogramozásával megemeltük a tordasi
víztározónk vízszintjét, így a kisebb fogyasztási időszakok idején jóval több vizet tudunk betárolni
arra az időre, amikor a fogyasztások megnőnek. Sajnos azonban a településen tapasztalható jelenlegi
vízhasználati szokások (automata öntözőberendezésekkel történő rendszeres fűlocsolás,
úszómedencék feltöltése, utak, járdák ivóvízzel való locsolása) miatt ez a vízmennyiség is kevésnek
bizonyul. A településen kialakult vízfogyasztási szokások következtében az elmúlt években az egy
főre jutó napi vízfogyasztás mennyisége a hasonló méretű és földrajzi helyzetű településeinken
elhasznált vízmennyiségekhez képest is nagyon megemelkedett, duplája a más hasonló településeken
elfogyasztott víznek.
A vízhiány elkerülése érdekében ezért rendszeresen be kell kapcsolnunk a második hálózati
szivattyúnkat is. Ennek következtében megváltoznak a hálózaton a hidraulikai viszonyok és a
hálózatban normál üzemelés közben leülepedett üledék felkeveredhet.
A tordasi ivóvízellátó rendszert nem ekkora ivóvízfogyasztásra méretezték, így a rendszert a
teljesítőképességének határán üzemeltetjük. Ilyen körülmények között viszont a vízhiány elkerülése
vízminőségváltozást vonhat maga után.
A helyzet javítása érdekében elvégeztük a tordasi medencetöltő vezeték soron kívüli mosását, valamint
szintén soron kívüli intenzív hálózatöblítést végeztünk a Kölcsey utcában, mivel a jelentkező
vízminőségi panaszok közül több ebből az utcából jelentkezett. A helyzet további javítása érdekében
szükség van a teljes hálózat soron kívüli intenzív öblítésére, melyet a július 4-től tervezünk elvégezni.
Ehhez azonban egyszere van szükség nagyobb vízmennyiségre. Ahhoz, hogy a szociális vízigények
ezen időszak alatt is biztosíthatók legyenek, valamint a munka elvégzéséhez is elegendő mennyiségű
víz álljon rendelkezésre, vízkorlátozásra van szükség.
Kérjük, hogy a probléma mielőbbi megoldása, a fogyasztók szociális vízigényének biztosíthatósága,
valamint munkánk támogatása érdekében szíveskedjenek településükön 2022. 07. 04. 12:00-től
2022. 07. 0 8 .12:00-ig vízkorlátozást elrendelni.
Ezen időszak alatt TILOS
• ivóvízzel a kertek öntözése, locsolása, az úttisztítás, a gépjárművek tömlős mosása,
• az ivóvíz gazdálkodó szervezetek által permetezésre, öntözésre történőfelhasználása,
• az ivóvíz más célú felhasználása különösen kerti medencék feltöltése, tűzcsapokról
történő locsolás stb.

Ezen levél és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. A levelet és mellékleteit kizárólag a címzett, illetve az
általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem a levél címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről e levél küldőjét.-Kérjük, ha
van rá módja, szíveskedjék a levelet valamint annak összes csatolt mellékletét feladónak visszajuttatni a FEJÉRVÍZ ZRt, 8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.
postacímre. Ellenkező esetben kérjük a teljes dokumentum megsemmisítését. Ha Ön nem a levél címzettje, abban az esetben tilos a levelet, annak részletét,
vagy bármely csatolt mellékletét lemásolnia, harmadik félnek továbbítania, a dokumentum tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie I

Tájékoztatjuk tisztelt Polgármester urat, hogy vízkorlátozás elrendelésére kértük Gyúró község
önkormányzatát is.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
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Kapják: Címzett elektronikusan, Irattár
Elektronikusan kapják: Északi Üm., Üzemviteli o.
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