
Nagykorpád és 
Felsőmocsolád Települések 
Ivóvízminőség-javítása
2013 októberében indult útjára településünkön az az ivóvízminőség-javító program, amely-
nek megvalósítására eredményesen pályázott a Nagykorpád és Felsőmocsolád községek Ivó-
vízminőség-javító Társulása. A két település ugyan nem szomszédos egymással, és egyéb napi 
kapcsolat sem köt össze bennünket, ám az Európai Uniós támogatások elnyerése érdekében 
összefogtunk és társulást hoztunk létre. Sikeres pályázatunkkal az összességében nettó 204 
millió forintos beruházáshoz több mint 90 százalékos támogatást nyertünk az Európai Uniótól 
és a magyar állam központi költségvetéséből. Miután a 10 százalékos önrészt is támogatásból, 
a BM EU Önerő Alap igénybevételével tudtuk finanszírozni, így a két település lakosságának 
semmilyen anyagi terhet nem jelentett a beruházás!

Kedvezményezett: 
Nagykorpád és Felsőmocsolád községek 
Ivóvízminőség-javító Társulása

A beruházás nettó értéke: 204 101 385 Ft
Az Európai Unió és a magyar állam 
támogatása:  183 691 246 Ft
A BM EU Önerő Alap támogatási összege:  
20 410 139 Ft
A projekt megvalósításának időszaka:  
2013. 10. 30. – 2015. 09. 30.

HIRDETMÉNY



A Felsőmocsoládon található vízmű tulajdono-
sa az önkormányzat, üzemeltetője a Kavíz Kft. 
Az ivóvíz helyi problémáját az jelentette, hogy a 
mélyfúrású kút vízében magas volt az ammóni-
um koncentrációja, amit a meglévő technológia 
nem tudott megfelelően kezelni. 

A vízmű korszerűsítési munkáját 2014 máju-
sában kezdte meg a közbeszerzési eljárás során 
nyertes Wolfbau Team Kft. és a Vattenteknik Hun-
gary Kft. konzorciuma. A műszaki ellenőrzés fel-
adatait a Kapos Hidro Kft. szakmérnöke látta el. 

A beruházás során új kezelőépülettel bővült 
a felsőmocsoládi vízmű, ahová korszerű víz-
kezelő berendezést helyeztek el. Elkészült az új 
vasiszap-ülepítő, az udvartéri medence, a tisz-
tavíz-tároló és a hálózati nyomásfokozó. Kiépült 
az üzemirányítás, a meglévő kútban kicserélték 
a szivattyút, felújították a régi víztornyot és a víz-
szolgáltatás biztonsága érdekében egy tartalék-
kutat fúrtak. A településen 6678 méternyi veze-
téket tisztítottak ki és 10 csomópontot építettek 
át. A megújult vízműben 3 hónapos próbaüzem 
során ellenőrizték az új rendszert. 

A 2015. szeptember közepén megtartott hiva-
talos műszaki átadás-átvételi eljárás során a felső-
mocsoládi vízmű működését megfelelőnek mi-
nősítette valamennyi hatóság. A támogatásnak 
és az összefogásnak köszönhetően az európai 
uniós előírásoknak megfelelő ammóniumtarta-
lommal rendelkező ivóvizet juttatunk el minden 
otthonba. A fejlett technika pedig lehetővé teszi, 
hogy egy megújult, a kor elvárásainak megfelelő 
vízmű szolgáltassa az ivóvizet településünkön.

További információk a projektről: 
felsomocsolad.ivovizprogram.hu
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