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A Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 2010 

nyarán a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be szennyvízkezelés 

fejlesztésére. A Társulás a pályázattal 2012 nyarán 1.009.492.266 Ft támogatást nyert, 2012 

novemberében támogatási szerződést írt alá. Az elnyert összeg a beruházás 1.187.637.960 forintos 

teljes összköltségének 85%-át fedezi. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 

 

Az önerő biztosítására három község - Bogád, Romonya, Nagykozár - 2013 tavaszán víziközmű 

társulatot hozott létre, míg Kozármislenyben a helyi önkormányzat saját forrásból nyújtja az 

önerőt. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően az önkormányzati társulás és a kivitelezők 

képviselői 2014. május 6-án aláírták a vállalkozói szerződéseket. A munkaterületeket átadták, így a 

kivitelezési munkálatok még júniusban kezdetüket veszik. 

 

Bogád, Romonya és Nagykozár nem rendelkezik kiépített csatornahálózattal, míg Kozármisleny 

csatornarendszere túlterhelt, ezért új nyomóvezeték építése és annak pécsi hálózatra való rákötése 

szükséges. A projekt célja olyan közös szennyvízcsatorna-hálózat létrehozása a Pécs térségében 

fekvő négy település és a város között, amely az európai uniós előírásokkal összhangban hosszú 

távon és agglomerációs szinten igyekszik megoldást nyújtani a folyékonyhulladék kezelésére. 

 

„A Pécs térségében fekvő négy település közös szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése 

kiemelten fontos feladat, a községek új hálózata, a kozármislenyi új nyomóvezeték új korszakot 

nyit a települések életében és közel másfél évtizedes tervünk válik valóra” – közölte a projekt 

június 5-ei nyitórendezvényén Pfeffer József, a BRNK ÖT Társulás elnöke, Bogád polgármestere. 

„Hosszú előkészítő szakaszt követően a kivitelezési munkák idén júniusban elkezdődnek, és 

várhatóan 2015 tavaszára befejeződnek, így a települések lakói már a jövő esztendőben élvezhetik 

a beruházás előnyeit” – tette hozzá a Társulás elnöke. 

Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 

a Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott sikeres pályázatával 

1.009.492.266 Ft támogatást nyert szennyvízkezelésének fejlesztésére. A kivitelezési 

szerződéseket május elején írták alá, a munkaterületeket átadták, a munkagépek 

felvonulásával pedig hamarosan kezdetét veszi a kivitelezés. 
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