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A térség vezetői a megállapodással egy már több mint 14 éve megkezdett folyamat végéhez értek, és végre környezetbarát, az 

európai normáknak is megfelelő csatornahálózat kiépítésére kerülhet sor. A települések célja egybeesik az Új Széchenyi Terv 

egyik kiemelt céljával, a környezetvédelemmel, hiszen a szennyvíz megfelelő kezelése végső soron erről szól. Továbbá 

nemcsak csatornahálózatot építenek majd, hiszen az új települések bekapcsolódásával megnövekedő szennyvíz mennyiséget 

kell kezelni, ezért a sümegi szennyvíztisztító is bővítésre kerül a projektben. A fejlesztéssel pedig képessé válik a 

többletszennyvíz feldolgozására.  

 

Élni kell a lehetőséggel 

A Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő településeken a szennyvíz elvezetése és tisztítása jelenleg nem 

megoldott. A szennyvizet sok helyen házi gyűjtőkbe vagy derítőkbe vezetik, melyek vízzárósága a legtöbb esetben nem 

megfelelő, így annak egy része közvetlenül a talajba szivárog. Érthető módon mindez hosszú távon károsítja a vízbázist, a 

környezetet, szennyezi a talajt, és ami a legfontosabb, veszélyezteti a lakosság egészségét is. A csatornahálózat kiépítésével 

elérhető a talajszennyezés visszaszorítása, illetve javul a felszíni vizek minősége is. Mindemellett az infrastrukturális fejlődés 

újabb befektetők megjelenését eredményezheti: a csatornázott területekre szívesebben települnek gyárak, üzemek így munkát 

és önkormányzati adóbevételt hozva a térségbe. A projekt fő célja, hogy a kor követelményeinek megfelelő, élhetőbb 

környezetet teremtsen a lakosság számára, növelve otthonuk komfortérzetét, összhangban áll a hazai és nemzetközi 

környezetvédelmi előírásokkal. 

 

Aki nem köt rá, később többet fizet 

A beruházás elmaradása esetén várható, hogy a nem csatornázott területeken is bevezetik talajterhelési díjat, amelynek 

összege a térség kiemelt érzékenysége miatt a normál díj háromszorosa, így közel 4000 forint lenne szennyvíz 

köbméterenként. Természetesen emellett továbbra is fizetni kellene a keletkező szennyvíz elszállításáért (szippantásért), 

melynek költsége újabb több tízezer forintot jelent. A beruházás után a csatornadíj ezen költségeknek várhatóan a töredéke 
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2012. március 2-án aláírták a Sümeg és térsége szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos támogatási szerződést. Ennek 

értelmében a sümegi kistérségben Dabroncon, Gógánfán, Hetyefőn, Ukkon, Zalaerdődön és Zalagyömörőn kiépülhet egy 

modern szennyvízkezelő hálózat. A mintegy 1,7 millárd összköltségű beruházás több mint 1,4 milliárd forintos Európai 

Uniós támogatás segítségével valósulhat meg a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül az 

Új Széchenyi tervben. 
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lesz majd. Aki nem köt rá a rendszerre, számolnia kell ezekkel a drasztikus költségekkel. Az önkormányzatok minden 

tekintetben partnerként állnak a lakossághoz és több módon is segítenek (pl: részletfizetés, lakástakarék-kassza stb.), hogy 

mindenki lehetőségeihez mérten megoldást találjon a rákötéssel járó költségek fedezésére. A fenti érvek hangzottak el a 

május elején tartott lakossági fórumokon, ahol a települések lakóközösségeinek zöme részt vett, és kérdezz-felelek 

formájában is volt lehetősége az információkat pontosítani. Szívesen fogadták a projektet, és minden lakos számára érthetővé 

vált a szükségessége. Érthető, hogy mindenki részéről élénk volt az érdeklődés, de a fórum alapján levonható következtetés 

egyértelműsítette, hogy a beruházás a családok részéről is jövőbe mutató és nem elkerülhető vállalás.  

 

Az Új Széchényi Terv keretein belül megvalósuló program lehetővé teszi a térség versenyképességének javítását. Jelen 

beruházás nagyban hozzájárul majd, hogy az érintett települések valóban zöldebbé váljanak, egészségesebb és élhetőbb teret 

biztosítva a lakosságnak és a jövő generációinak. 

 

Sümeg és térsége (Sümeg II. ütem, Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő) szennyvíz-elvezetés és 

-tisztítás megvalósítása (II. Forduló) elnevezésű projekt számokban: 

Érintett települések száma: 7db 

Érintett lakosság: 9 825 fő 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja: 2013. december 

Összes beruházási költség: 1 773 931 000 Ft 

Elnyert támogatás: 1 460 348 110 Ft 

Szükséges önerő: 313 582 890 Ft 

 

 

 


