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Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2018. évi beruházási feladatainak 

végrehajtási összegzése: 

Jánossomorja szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2018. - 2032. időszakra vonatkozó 

Gördülő fejlesztési tervében rögzített 2018. évi beruházási feladatok közül a Jánossomorja 

szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések 2018. évben megvalósul. 

  

A rendszer üzemeltetése során egyéb beruházási feladatot igénylő állapot nem következett be. 

 

A tárgyi szennyvízelvezető- és tisztító rendszer alább felsorolt beruházásait fontossági 

sorrendben ismertetjük. 

 

1. Jánossomorjai szennyvízelvezető rendszer szivattyú beszerzések 

A Jánossomorjai szennyvízelvezető rendszeren a domborzati viszonyok miatt fajlagosan sok 

szennyvízátemelő található, ezeknek gépészeti felújítását rendszeres időközönként végezzük. 

A gazdaságosan már nem felújítható gépészeti berendezések cseréjét, új gépészeti 

berendezések beszerzését Társaságunk folyamatosan minden évre betervezi. 

 

A jánossomorjai szennyvízelvezető rendszeren a beruházás becsült költsége 2019. évre 

vonatkoztatva 3 350 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható. 

 

2. Jánossomorja, főátemelő és szennyvíztelep közötti szennyvíz nyomóvezeték  

bővítése: 

Jánossomorján a főátemelő fogadja, Jánossomorja és Várbalog település szennyvizeit. A 

nyomóvezeték működése és állapota stratégiai fontosságú, meghibásodása esetén alternatív 

elvezetési mód nem létezik.  

A szennyvíz nyomóvezeték D 160 KM-PVC csőből készült az 1990-es években, azonban 

vélhetően az építési fegyelem be nem tartása és bizonyos anyaghibák miatt a vezetéken 

rendkívül sok a meghibásodás, csőtörés.  

Ezen kívül a vezeték Jánossomorja település növekedése miatt még bővítésre is szorul, a 

felújítást célszerű lenne összevonni az átmérő és így a szállítási kapacitás növelésével.  A 

vezeték sürgősen bővítésre szorul. A vezeték részben földúton, részben szántóföldek területén 

halad. 

 

Műszaki tartalom: 

 D 225 KPE szennyvíz nyomóvezeték kiépítése   2150 fm 

 

Melléklet: bemérési helyszínrajz 

 

A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési 

tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs. 

A nyomóvezeték bővítésének becsült költsége 39 875 000 Ft, mely az amortizációból 

biztosítható. 

 

 

 

 



A fent felsorolt beruházások szükségessége alapján azok megvalósítását az alábbiak szerint 

soroltuk be:  

 1 év (2019 évben megvalósítandó): 1, 

 2-5 év (2020-2023 évben megvalósítandó): 2 

 6-15 év (2024-2033 évben megvalósítandó): - 

-  


