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rendszer beruházásai 

 

Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. évi 

beruházási feladatainak végrehajtási összegzése: 

Jánossomorja szennyvízelvezető és tisztító rendszer 2016. - 2030. időszakra vonatkozó Gördülő 

fejlesztési tervében rögzített 2016. évi beruházási feladatok közül Jánossomorja, főátemelő és 

szennyvíztelep közötti szennyvíz nyomóvezeték bővítése I. ütem nem került megvalósításra, 

célszerűen a Jánossomorja Temető úti átemelő korszerűsítését követően célszerű végrehajtani. 

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. Jánossomorja Szennyvíztisztító Telep iszapvíztelenítő 

berendezés cseréje: 
 

A jelenleg üzemelő Vanex VX- GORO 6V típusú iszapvíztelenítő berendezés korszerűtlen, 

hatékonysága nem megfelelő, a préselt iszap további kezelése az állaga miatt (száa. tart. 11-12 

%) meglehetősen nehéz. A berendezés műszakilag jelentősen elhasználódott. Hidraulikai 

kapacitása kevés. Az új berendezéssel jelentősen csökkenthető az elhelyezési költségből eredő 

díjterhelés.  

 

Műszaki tartalom: 

- Régi iszapvíztelenítő berendezés elbontása 

- Mosóvíz vezeték-rendszer bővítése 

- Cened 1500 típusú szalagszűrőprés beépítése     

Melléklet: Vanex árajánlat 

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

előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs. 

A víztelenítő berendezés cseréjének becsült költsége 10 875 000 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 Jánossomorjai szennyvízelvezető és tisztító rendszer beruházásai az előre nem látható 

körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére előzetes 

költségtervként előirányozható 5 % értéke 1 993 750 Ft. 

A fent felsorolt beruházások szükségessége alapján azok megvalósítását az alábbiak szerint 

soroltuk be:  

- 1 év (2017 évben megvalósítandó): 1,  

- 2-5 év (2018-2021 évben megvalósítandó): 2 

- 6-15 év (2022-2031 évben megvalósítandó): - 


