
„„VVíízz aa vváárroossookkéérrtt”” -- DDaabbaass vváárroossaa aa ttiisszzttaa iivvóóvvíízzéérrtt
A végéhez közeledik Dabas Város vízbázisvédelmi fejlesztése, melyet a Környezet és Energia Operatív Program
támogatásával 2009 év végén indított. Dabas város sérülékeny vízbázisának felmérése megtörtént, a kutató,
ellenőrző vizsgálatok befejeződtek. 2011. augusztusára kiépült egy korszerű, uniós normáknak megfelelő
Monitoring Rendszer, mely folyamatosan elemzi a térségben a felszín alatti vizek minőségét. A hidrogeológiai
modell vizsgálatok alapján elkészült egy Stratégiai Biztonságba Helyezési Terv is, melyben a szakemberek javaslatot
tettek a vízmű kutak védőterületének kialakítására. Dabas szerencsés helyzetben van, mert természeti
adottságainak köszönhetően vezetékes ivóvize jelenleg kiváló minőségű. Ez olyan kincs, amelynek hosszú távú
megőrzését a Város kiemelt feladatának tartja. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a dabasi vízbázis fokozott
védelemre szorul, így ezzel a közel 87 millió forintos környezetvédelmi beruházással - törvényi kötelezettségének
eleget téve - Dabas Városa megtette az első lépést annak érdekében, hogy hosszú távra biztosítsa vezetékes
ivóvízének jó minőségét.
Alapvetően fontosnak tartjuk, hogy a beruházás és a vizsgálatok eredményeit minden érdekelt, elsősorban Dabas
Város lakossága és a környezetért, a tiszta ivóvízért tenni képes és tenni hivatott döntéshozók megismerhessék,
ezért

2011. november 24-én, csütörtökön 11 órakor

NYILVÁNOS KEREKASZTAL BESZÉLGETÉST

tartunk Dabason a Sári Rétesházban (2371 Dabas Mánteleki út 3/b.), melyre ezúton szeretettel meghívjuk Önt és
munkatársait.
A beszélgetésen érinteni kívánt vitatémák:

 A projekt eredményei, a zárás és a fenntartási időszak feladatai,
 A monitoring rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
 Az Önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság által előírt kötelezettségek,
 A lakosságot érintő előnyök, szabályozások, feladatok, korlátozások,
 Pályázati lehetőségek a Környezet és Energia Operatív Program keretében.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

Kőszegi Zoltán
Polgármester

Elérhetőségeink:
+36-29/561-217, polgarmester@dabas.hu
+36-30-45-66-003, hatvani.viktor@hatvani.hu
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NYILVÁNOS KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS PROGRAMJA

Téma: „Dabas üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” c. projekt

KEOP-2.2.3/A/09-2009-0005

Helyszín: Sári Rétesház (2371 Dabas Mánteleki út 3/b.)

Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 11:00

Rendezvény programja:

11:00-11:10 Vendégek és újságírók fogadása, jelenléti ívek kitöltése, sajtóanyag kiosztása

11:10-11:15 Köszöntő
(Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere)

11:15-11:30 A komplex diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismertetése
(Dr. Deák János, Geokomplex Kft.)

11:30-11:50 Kerekasztal beszélgetés a meghívott vendégek és a projekt megvalósítói
részvételével
Jasper Lóránt, ügyvezető igazgató, Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Balogh Gyöngyvér, főtanácsos, Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, Dabas
Rácz Timea, kapcsolattartó, Energia Központ Nonprofit Kft.
Hatvani Viktor, projekt menedzser, Hatvani Kft.
Lovestyán Rita, kapcsolattartó, Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Osztály, Dabas

11:50 – 12:00 Kérdések és válaszok, a rendezvény lezárása, egyéni interjúk készítése.

12:00 - A Sári Tájház és Rétesház megtekintése, rétes kóstoló.


