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Pocsaj-Esztár Víziközmű Beruházási Társulás 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
POCSAJ – ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ TÁRSULÁS FEJLESZTÉSI PROJEKT - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0033 

Közel 1 500 lakás szennyvíztisztítását oldotta meg az 1,8 Mrd Ft-ból elkészült beruházás.  

A Kedvezményezett Pocsaj-Esztár Víziközmű beruházási Társulás 2014. május 9-én írta alá a kivitelezői 
szerződéseket: Pocsaj és Esztár települések szennyvízhálózatainak kivitelezésére a Zemplénkő Kelet-
Magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft-vel, a két település közös szennyvíztisztító 
telepének munkálataira pedig az OMS Környezetvédelmi Kft-vel. 

A „Pocsaj-Esztár Víziközmű Társulás fejlesztési projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0033 
azonosítószámú projekten belül a hálózatok műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. október 30-ával zárult le. 
Elkészült 1 474 db bekötés, 2 db házi és 14 db hálózati átemelő, a bekötővezetékek mennyisége elérte a 
14 000 fm-t, a gravitációs rendszerű vezeték meghaladta a 28 600 fm-t, emellett elkészült még közel 5 000 
fm nyomóvezeték is. A pocsaji és esztári szennyvízhálózat  közel 1,3 Mrd Ft-ba került, a kivitelezőnek 24 
hónapig kell a szavatossággal kapcsolatos problémáknál helyt állnia. 

A szennyvíztisztító telep műszaki átvétele a 6 hónapos próbaüzemmel együtt szintén 2015. október 30. 
napon zárult le. Az elkészült fejlesztés napi kapacitása 350 m3. A Pocsaj közigazgatási területén 
elhelyezkedő telepen elkészült többek között egy 350 m3-es tisztítókapacitású műtárgy, amelynek része a 
levegőztető, az utóülepítő, a fertőtlenítő és a tisztított szennyvíz átemelő medence. Felépült 3 db 
technológiai épület: a kétszintes, összesen 32,4 m2 hasznos alapterületű gépi rács rendeltetésű, a 86,41 
m2-es technológiai rendeltetésű, amelyben helyet kaptak többek között a szociális helyiségek és a 
takarítószer tároló, és végül egy fedett száraziszap tároló. A szennyvíztelepről a tisztított víz a Berettyó-
folyóba távozik. 

A kivitelező feladata volt emellett a létesítmények megvalósításához szükséges összes tervezési feladat 
elvégzése, a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása I. osztályú minőségben, 
valamint a próbaüzem lefolytatása. A beruházói szerződés összege nettó 300 m Ft, a jótállási kötelezettsége 
a műszaki átadástól számított 24 hónap. 

Az építési beruházás keretében egy darab kompakt rakodó munkagép beszerzésére is sor került közel 8 m 
Ft értékben.  

A projekt finanszírozása 100%-ban az Európai Unió, a Magyar Állam Költségvetéséből és a Társulás saját 
forrásaiból történik.  
Az elkészült szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításának elsődleges célja, hogy a térségben 
lévő települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszú távon megoldja, és ezáltal a talajvíz 
szennyezésének, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszűnését, valamint a Berettyó folyó 
vízminőségének védelmét szolgálja. 

A két település közös szennyvízrendszerének üzemeltetésre a Debreceni Vízmű Zrt. kapott megbízást.   

A projektről további információt találhat a www.szennyviz-pocsaj-esztar.hu weboldalon. 


