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Elkészült Nagykanizsa környékén a szennyvizes beruházás – 
birtokba adták a régiós létesítményeket 
 

2738 háztartás számára nyílott meg a csatornahálózatra kötés lehetősége 
 
 
 
Magyarszentmiklós, 2013. szeptember 27. Megtörtént a létesítmények birtokbaadása, miután 12 érintett 
környékbeli településen, valamint Nagykanizsa–Bajcsa és Nagykanizsa–Korpavár városrészen a 
kivitelezési munkák befejeztével sikeresen lezajlott az előírt próbaüzem. A „Nagykanizsa agglomeráció 
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” névre hallgató fejlesztési projekt vége felé 
közeledve a magyarszentmiklósi közparkban tartottak átadó ünnepséget. 
 
Az EU Kohéziós Alapjának támogatásával tető alá hozott fejlesztés a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-
elvezetési agglomeráció eddig ellátatlan területeit fedi le. Ide tartozik a város korábban csatornázatlan 
területei mellett épp egy tucat környékbeli település – Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fűzvölgy, 
Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és 
Zalaszentbalázs. Rigyácon a fejlesztés két ütemben zajlott, de ez év augusztusára befejeződött a második 
ütem is. A csatornázás valamennyi önkormányzat életében fontos előrelépést jelent, nemcsak a település 
komfortja és az itt lakók életminősége, de a környezetvédelem terén is. A lakosság több mint 50 százaléka 
már rá is kötött a rendszerre. 
 
Az ünnepségen elhangzott: a kivitelezési munkálatok, beleértve a 8 hónapos próbaüzemet is, összesen 889 
napot vettek igénybe. Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke elmondta: örömmel 
nyugtázható, hogy a kivitelezők határidőre elkészültek, és a próbaüzem minden fennakadás nélkül 
lezajlott – így a rendszert nyugodt szívvel lehet átadni az üzemeltető Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-nek. 
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere, országgyűlési képviselő megköszönte a kanizsaiaknak az 
útfelbontásokkal járó kellemetlenségek elviselését. Azt mondta: megérte türelmesnek lenni, mivel a 
beruházás jelentősen növeli az itt élők komfortját, ráadásul az építés helyi vállalkozóknak is munkát adott. 
A kivitelezői konzorcium képviseletében jelen lévő Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója pedig az 
érintett polgármestereknek, a társulás elnökének és a projektmenedzsment tagjainak kis emlékásót adott át.  
 
A kivitelezés teljes költsége egyébként közel négymilliárd forint, egészen pontosan 3.786.000.000 Ft volt. A 
beruházás terv szerinti összköltsége a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével és a nagykanizsai rekonstrukciós 
munkálatokkal együtt ennél jóval több, nettó 11,1 milliárd forint. A végleges üzembe helyezési eljárással 
megkezdődött a garanciális időszak, melynek hossza 60 hónap. Ezen időszak alatt van lehetősége a 
megrendelő Szennyvíztársulásnak – esetleges hibás teljesítés, nem megfelelő műszaki minőség kiderülte 
esetén – a kivitelezővel szemben szavatossági igényt érvényesíteni. 
 
A beruházás nagyságrendjét jól jellemzik a számok. A 12 település szennyvíz-elvezetését szolgáló 
csatornahálózat két ágát kivitelező SZK Kanizsa Konzorcium az ún. észak-nyugati, valamint dél-nyugati régió 
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csatornahálózat bővítése során több mint 43 kilométernyi gerincvezetéket fektetett le. A házi bekötéseket 
szolgáló csővezeték össz-hosszúsága közel 27 kilométer, ezek 2738 háztartás rákötését teszik lehetővé. A 
megépült nyomóvezeték-hálózat pedig 56 kilométernél is hosszabb – ez valamivel több, mint közúton a 
Nagykanizsa-Zalaegerszeg közötti távolság. Mindezek mellett – ahol a terepszint nem teszi lehetővé a 
szennyvíz gravitációs úton történő továbbítását – a vállalkozónak 27 átemelő-állomást is meg kellett építenie, 
amelyek közül 14 ún. regionális hálózati átemelő. 
 
Nagykanizsa városában a csatornaépítési, bővítési és rekonstrukciós munkálatokat az S-E Nagykanizsa 
Konzorcium végezte. A műszaki átadás-átvételi eljárás még ez év júniusában megtörtént a városban, és a 
közlekedési korlátozásokat nehezen viselő kanizsaiak nem kis örömére elindult az út-helyreállítási 
munkálatokkal párhuzamosan zajló 6 hónapos próbaüzem. Várhatóan október végéig a helyreállítások is 
befejeződnek. Gyakorlatilag befejezte az építési munkálatokat a rendszer harmadik elemét építő kivitelező, a 
kanizsai szennyvíztisztító telep fejlesztésével megbízott ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium is: a júliusi 
műszaki átadással ott is az egy esztendeig tartó próbaüzem vette kezdetét. 
 
 
 
További információ: Csabai Anna, tel.: 06 30 569-7371 

 
 
 
 


