
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 
„Tápió Menti Régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”  

(KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021) 
 

 A 20 települést magában foglaló Tápiómenti Területfejlesztési Társulás az Új Széchenyi 
Terv keretében valósítja meg az érintett települések csatornázását és szennyvíztisztítását. 
Az egyik legnagyobb magyarországi szennyvízprojekt közel 30 milliárd forintból valósul 

meg, az Európai Unió és a Magyar Állam 24 milliárd forinttal támogatja a munkálatokat. A 
beruházás keretében közel 800 km szennyvízcsatorna-hálózat létesül, 4 db új 
szennyvíztisztító telep és 1 központi komposztáló telep épül, a már meglévő nagykátai 
szennyvíztisztító telep kapacitása bővítésre kerül. A kivitelezési munkák és a próbaüzemi 
időszak várható befejezése 2015. év közepe.  
Az érintett 20 település: Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, 
Nagykáta, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 

Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Újszilvás, Úri  

 
Befejezéséhez közeledik a szennyvízcsatorna hálózat építése 

 
Immáron egy éve folynak a szennyvíz csatornázási munkálatok a Tápió vidék 20 településén. A tavaly 
megkezdődött munkálatok jelentős változást hoztak minden település, ezáltal a lakosság életébe is. A 
kivitelezés okozta átmeneti kellemetlenségek a végleges úthelyreállítási munkálatok után megszűnnek, 
visszaáll a közlekedési rend és mindenki a korábban megszokott módon közlekedhet a térségben. 

 
Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk a vállalkozók rendkívül jó munkatempót diktáltak, tavaly év 
végén a csatornahálózat készültsége elérte a 60%-ot a négy kisrégióban. Ez az arány az egyetlen – 
tápiószelei – kisrégió kivitelezési munkálatainak csúszásából adódik, ugyanis ott az engedélyezési 
folyamatok elhúzódása, lassú menete miatt a munkák később kezdődhettek meg, így a vállalkozói 
feladatok teljesülése is alacsonyabb szinten van. A lemaradás mihamarabbi behozására törekszik a 

vállalkozó. 

 
A másik három kisrégióban a vállalt határidőig - szeptemberig - a maradék szakaszok befejezése és a 
végleges úthelyreállítások elvégzése a cél. Mielőtt azonban az utak aszfaltozásához, az eredeti állapot 
helyreállításához hozzá kezdenének a vállalkozók, az elkészült csatornaszakaszokat az előírásoknak 
megfelelően többlépcsős minőségi ellenőrzés (víztartási-nyomás próba, kamerás vizsgálatok) alá kell 
vetni a rendszer tökéletes működéséhez. Emellett a csatornafektetés után visszatöltött anyagnak is 

néhány hónap tömörödésre, ülepedési időre van szüksége. A végleges úthelyreállítás tehát a komplex 
minősítési eljárások megfelelősége után kezdődhet csak meg. 
 
A szennyvízcsatorna hálózat elkészülte és az utak végleges helyreállítása természetesen nem a projekt 
befejezését jelenti, hiszen mindezek mellett folyamatosan és nagyon jó ütemben haladnak a 
szennyvíztisztító telepek valamint a központi komposztáló telep kivitelezésével is. A komposztáló telep 
építése olyannyira jól halad, hogy április végével megkezdődhet a komposztáló próbaüzeme. Itt a 20 

település szennyvíziszapját alakítják át a projekt végeztével - struktúra anyag (pl. zöldhulladék, 

fanyesedék) hozzáadásával - további felhasználásra. A szennyvíztisztító telepek próbaüzeme akkor 
lehetséges, ha az adott hálózat bel- és külterületi szakaszai teljesen kiépültek és a hozzá tartozó 
műtárgyak is elkészültek.  
 
Továbbra is fontos megemlíteni, hogy még nem lehet a csatornahálózatra rákötni! Azok az 
ingatlantulajdonosok, akik az értesítést megelőzően kötnek rá a hálózatra, szabálytalanságot követnek el 

(emellett az adott szakaszt ki kell tisztítani!).  
 
A rákötések megkezdésének módjáról és időpontjáról előzetesen tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot. 
 
A projekt zárásáig alig több mint egy év van hátra, de addig is sok a tennivaló vár még a projekt 

résztvevőire, hiszen egy ekkora volumenű beruházás sikeres lebonyolítása nem kis feladatot jelent a 
települések számára. Megértő türelmüket, segítségüket továbbra is kérjük a projekt lebonyolításához. 
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