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Tisztelt Komlóiak!

Európai uniós és nemzeti forrásból több, mint egy milliárd forintot nyert 
a komlói önkormányzat a város csatornázatlan területeinek hálózatba 
kötésére és a szennyvíztelep korszerűsítésére. A fejlesztéssel 
leginkább a somági városrész lakóinak tudtunk örömet okozni.

Újabb, több évtizedes adósságot törlesztett a komlói önkormányzat: 
befejeződött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Somágon 

és néhány más utcában. Az itt élők már nagyon sokszor kérték a 
várostól a környezetterheléssel és sok kényelmetlenséggel is járó helyzet 

megszüntetését, de a számos ígéret ellenére mindezidáig mégsem történtek érdemi lépések.

Nagyon hosszú előkészítő munkának köszönhetően jutottunk el idáig. A tervezést 2012-ben 
kezdtük meg, de a pályázati rendszerek többszöri átalakítása és a sok, szolgalmi joggal terhelt 
csatornaszakasz miatt elhúzódott a pályázat kivitelezési szakasza. Az építkezés után a 98%-os 
szennyvízcsatorna-ellátottság 99,3%-ra emelkedett a városban, ami már egy rendkívül jó adat.

A KEHOP-2.2.1-15-2015-00013 kódszámot viselő, „Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című projekt Európai uniós és 
állami támogatással, bruttó 1,1 milliárd forint beruházási költségből valósult meg.

Az építkezés többségében Somágot (Attila-, Bocskai-, Dugovics Titusz-, Esze Tamás-, Hunyadi 
utcák) és néhány más, eddig csatornázatlan szakaszt (Kis János-, Bajcsy-Zsilinszky Endre- 
és Sóstó utcák) érintett. Siker koronázta azt az erőfeszítést is, hogy a városban maradjon a 
projekt költségvetésében megmaradt 60 millió forint. A pénzből három utcában bővítettük a 
szennyvízcsatorna-rendszert (Vörösmarty-, Székely B.-, Dugovics T. utcák), újabb otthonokat kötve 
a hálózatra.

Mindenkinek köszönetet szeretnénk mondani, aki pozitív hozzáállásával és együttműködésével 
segített minket. Köszönjük minden itt élő komlóinak a türelmet és a kitartást! Hajrá Komló!
       
       Polics József
                    polgármester

KÖSZÖNTŐ
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ELŐZMÉNYEK

AZ INDULÁSRÓL

A város nem csatornázott területein élő lakosság részéről hosszú évek óta igényként merül fel, 
hogy az önkormányzat tegyen lépéseket a szennyvízcsatornázás megvalósítására vonatkozóan.
Az önkormányzat 2005 óta több pályázati lehetőség keretében is megpróbálta a beruházást 
megvalósítani, azonban ezek a pályázati lehetőségek vagy nem jártak sikerrel, vagy a szóban forgó 
területek szennyvízcsatornázása a pályázati feltételek miatt nem volt támogatható. 
2011 júliusában nyújtotta be pályázatát Komló Város Önkormányzata, aminek eredményeként 
azév szeptemberében érkezett a támogatói okirat, amelyben az önkormányzat támogatást nyert 
a beruházás első szakaszának, az előkészítési munkáknak a megvalósítására. Bár a bekötendő 
ingatlanok közül több mint 40 db esetében a csatorna magántelken haladt, ennek ellenére a 
lakosság együttműködésének eredményeként sikeresen lezárult a szolgalmi jog alapításának és 
bejegyzésének összetett eljárása. Ezzel a beruházás előkészítési szakasza befejeződött.

2017. május 27-én projektindító rendezvénnyel indult a város szennyvízelvezetését, valamint a 
szennyvíztelep korszerűsítését érintő beruházás következő fázisa. A nyitórendezvényen Polics 
József, Komló polgármestere, Boda Csaba, a Szabadics Zrt.-közműfejlesztési üzletág igazgatója 
és Csollák István, a Baranya-víz Zrt. vezérigazgatója és Major Szilárd – Baranya-Víz Zrt. komlói 
szennyvíztelepének vezetője, valamint Kövér Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft. munkatársa ismertette a beruházás részleteit az érintetteknek. 
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A MEGVALÓSÍTÁS

128
14

3699 1092

A projektnek köszönhetően 128 db ingatlanrákötés
történt az újonnan épített vezetékszakaszokon.

A beruházás során 14 db társasház bekötővezetékének 
cseréjét is elvégezték a szakemberek.
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ÉRINTETT UTCÁK
ESZE TAMÁS UTCA • ATTILA UTCA • DUGOVICS TITUSZ 
UTCA • KIS JÁNOS UTCA • BAJCSY-ZSILINSZKY- ÉS SÓSTÓ 
UTCÁK • BOCSKAI UTCA • HUNYADI UTCA • ESZE TAMÁS 
UTCA • SZÉKELY BERTALAN UTCA • VÖRÖSMARTY UTCA
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SZENNYVÍZTELEP

A szennyvíztisztító telepen az eltelt 30 évben csak a szükséges karbantartásokat 
végezték el. A 70-es évek végén, 80-as évek elején gyártott gépek időközben elavultak, 
részben használhatatlanná váltak, korszerűsítésük elengedhetetlen volt. 

Az ivóvízfogyasztás csökkenése miatt ugyan csökkent a beérkező szennyvíz mennyisége 
is, de nőtt a benne lévő szennyező anyagok koncentrációja, ami megnehezítette a 
tisztítást. Az uniós csatlakozással szigorodtak a kibocsátott szennyvízre vonatkozó 
előírások: a befogadó (Kaszánya patak - Baranya-csatorna - Kapos folyó - Sió-csatorna 
- Duna folyó) eutrofizációjának csökkentése érdekében szükségessé vált a növényi 
tápanyagok (nitrogén, foszfor) hatékonyabb eltávolítása.

2008 évtől már 6 kistérségi település (Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend, 
Magyarszék, Mánfa, Mecsekpölöske), valamint Sikonda szennyvize is a 
mecsekjánosi telepre érkezik be.

____________________________________ KEHOP-2.2.1-15-2015-00013                                                                 



7

Mechanikai szűrés: homok- és hordalékfogó • Előülepítő 
• Átemelő • Biológiai tisztítás: eleveniszapos technológia 
korszerűsítése • Vegyszeradagoló • Szennyvíziszap-kezelés: 
folyékonyiszap-tároló, gravitációs sűrítőgép • Épület 
hőszigetelése • Műszerek    és    irányítástechnikai     berendezések 
korszerűsítése, cseréje • Új iszaptároló épület építése

A szennyvíztisztító telepen az alábbi technológiai elemek 
felújítása történt meg:

  KEHOP-2.2.1-15-2015-00013                                                                    




