
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

 

Készült: 2018.03.13.-án  a magyarsarlósi  Művelődési Házban  

megtartott,  17. 30 órakor kezdődő  testületi üléssel egybekötött 

közmeghallgatáson  

  

 

Jelen vannak:    Dukai Zoltán polgármester 

                           Gruber Tibor képviselő  

           Frölichné Zsupán Eszter képviselő 

 

Igazoltan távol maradt:                           

        

                            Sepovitsné Marczi Szilvia alpolgármester      

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

Dr. Jávorcsik Béla jegyző  

 

A közmeghallgatásra  meghívott: 

                             Méhes Zsolt  tervező  

 

Jelen vannak: Hozzávetőlegesen 60 magyarsarlósi lakos  

 

Dukai Zoltán polgármester: Köszöntök mindenkit a mai közmeghallgatással 

egybekötött  testületi ülésen, megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 tagjából 

3 jelen van, ezért határozatképesek vagyunk.  

 

Javaslom, hogy fogadjuk el az alábbi napirendet:  

 

NAPIREND 

 
 
1. napirendi pont: 

A szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztató KÖZMEGHALLGATÁS 

keretében 

Előadó: Dukai Zoltán 

            
 



2. napirendi pont: 

Aktuális ügyek testületi ülés keretében 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

 

A képviselő-testület vita nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 

1. napirendi pont: 

A szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztató KÖZMEGHALLGATÁS 

keretében 

Előadó: Dukai Zoltán  

 

Dukai Zoltán polgármester: Üdvözlöm a mai közmeghallgatáson résztvevő 

magyarsarlósi lakosokat és a képviselő-testület tagjait. Köszöntöm Méhes Zsolt 

tervező urat, aki néhány mondatban ismerteti a szennyvízberuházás tudnivalóit. 

Jegyző úr kérte, hogy mivel hangfelvétel készül, mindenki mutatkozzon be, 

mielőtt felszólal. Ha bármi kérdésük van a kiosztott papírokkal, vagy az 

elhangzottakkal kapcsolatban, a tájékoztató után kérem tegyék fel. 

            

Méhes Zsolt tervező: Évtizedek óta küzdünk azért, hogy legyen Magyarsarlóson 

szennyvízelvezetés. A patak alsó folyásánál korábban hat évvel ezelőtt beadott 

DDOP. pályázatban is szereplő központi szennyvíztisztító telep kerülne 

megépítésre. Ennek a telepnek lakóházaktól minimum 150 méter távolságban 

kell lennie. A szennyvíztisztító telepen három fázisban történik a tisztítás: 

Először egy mechanikai előszűrés keretében tisztul meg az ide érkező 

szennyvíz. Ezt követően biológiai tisztítás következik, amit baktériumok 

végeznek. Innen természet közeli szűrésbe (nádba) kerül a megtisztított víz, 

hogy tovább haladjon a vízelvezető árokba. A tisztítótelep nagy része föld alatt 

található. A házaktól nyomás alatti szennyvízcsatorna rendszer gyűjti össze a 

szennyvizet. Ennek átmérője 90 mm. Előnye, hogy nem kell utakat bontani, 

mert elvihető járda vagy zöldfelületek alatt is, a másik rendszer tekintetében 3-4 

hónapra fel kellene bontani az utakat. A házaknál található egy műanyag akna, 

ebben van egy átemelő szivattyú. Az ide érkező szennyvíz szintjét egy 

úszókapcsoló szabályozza. Amikor az akna félig megtelt bekapcsol a szivattyú 

és a szennyvizet a csatornarendszerbe nyomja. 500-600 liter vizet nyom ki 

egyszerre. Tehát naponta egyszer kapcsol be kb. 2 percre. Az áramfogyasztás            

3-400 Ft./hónap lesz. Az átemelő karbantartása a lakók kötelezettsége. Fontos, 

hogy rendeltetésszerű legyen a használat, tehát felmosórongyot, 

mosogatórongyot pl. tilos beletenni. Ez egy modern szivattyú, nehezen megy 

tönkre, hiba esetén megáll, ekkor fény, vagy hangjelzést ad. Ilyenkor ki kell 

tisztítani, ki kell emelni.  

 



Szó lehet átalánydíjas karbantartási szerződésről is, ekkor a szolgáltató tartja 

karban és határozza meg ennek költségét. Az üzemeltetési költsége a 

rendszernek hozzávetőlegesen 400-450Ft./m3 lesz, de ez változhat.  

 

Lakossági kérdés: Mikor készül el a rendszer?  

 

Méhes Zsolt tervező: Ha sikeres lesz a pályázat, akkor a jövő évben. 

 

Lakossági kérdés: Azt tetszett mondani, hogy a házaknál már megtisztul a 

szennyvíz. 

 

Méhes Zsolt tervező: Nem, az a lényeg, hogy az átemelő minél hamarabb 

továbbítsa a szennyvizet a telepre. 

 

Lakossági kérdés: Ha nem lesz felbontva az út, akkor hol lesz elvezetve?   

 

Méhes Zsolt tervező: A járda mellett elsősorban. És a pataknak a partján. 

 

Lakossági kérdés: Magánterületet is érint? 

 

Méhes Zsolt tervező: Nem, a vezeték csak közterületen megy. A bekötővezeték 

és az átemelő lesz magánterületen. 

 

Lakossági kérdés: Aknákat hozzák?  

 

Méhes Zsolt tervező: Igen, az átemelőket komplett vezérléssel együtt hozzák és 

telepítik. 

 

Lakossági kérdés:  Mi alapján számolják a szennyvízdíjat? 

 

Méhes Zsolt tervező: Vízfogyasztás alapján.  

 

Lakossági kérdés: Mi lesz a meglévő szennyvízaknákkal? 

 

Méhes Zsolt tervező: Meg kell őket szüntetni, betemetéssel, vagy egyéb módon. 

 

Lakossági kérdés:  Akinek van jószága, az mennyi díjat fizet? 

 

Méhes Zsolt tervező: A szolgáltató feltehet mellékmérőt. Ez igaz a kertes 

területekre is, ahol nagy a vízfogyasztás. 

 

Lakossági kérdés: Miért kell átemelő szivattyú? 

 



Méhes Zsolt tervező: Azért, mert nagyon kicsi a cső keresztmetszete és ez egy 

nyomás alatti hálózat. 

 

Lakossági kérdés: Ha egy helyen elromlik az átemelő, ez hatással van az egész 

rendszerre, hiszen nyomás alatt van? 

 

Méhes Zsolt tervező: Mivel minden egyes ingatlannak végpontja van, ezért ez 

nem befolyásolja a rendszert. 

 

Lakossági kérdés: Mekkora hely kell ennek az átemelőnek? 

 

Méhes Zsolt tervező:  80 cm az átmérője, 1,70 m a mélysége. 

 

Lakossági kérdés: Ennek a helyét megtervezik, vagy mi választhatjuk meg? 

 

Méhes Zsolt tervező: Önök választhatják meg. 

 

Lakossági kérdés: Kinek a költsége a vezeték kiépítése? 

 

Méhes Zsolt tervező: Ez egy olyan típusú pályázat, ahol a bekötővezetéket az 

átemelőig a pályázat finanszírozza. Az átemelő helyét pedig Önök határozzák 

meg. Önöknek a ház és az átemelő közötti szakaszt kell kiépíteni és az 

áramvételi lehetőséget kell megoldani. 

 

Lakossági kérdés:  A régi szennyvízaknával mi történik? 

 

Méhes Zsolt tervező: Teljesen le kell választani. 

 

Lakossági kérdés:  És akkor kössük a hátunkra, vagy mit csináljunk vele? 

 (derültség a lakosok között) 

 

Lakossági kérdés: Ha egész nap áramszünet van akkor mi van? 

 

Méhes Zsolt tervező:  24 óra nem befolyásolja a rendszer működését. 

 

Lakossági kérdés: Az alsó utcában 1,5  méteren van a talajvíz. Jelen pillanatban 

1 méter. inkább 60 centiméter 

 

Méhes Zsolt tervező: Ez a tervezőnek és a kivitelezőnek jelent problémát. Körbe 

fogják a gallérjánál fogva betonozni. 

 

Lakossági kérdés: Nálam az a cső, ami belemegy a szennyvízaknába, közvetlen 

mellette van a vízóraakna. Nem mi tettük oda… 



 

Méhes Zsolt tervező: A kivitelező megoldja. Olyan megoldás is lehet, hogy az 

átemelőt beteszik a gyűjtőbe. Csak akkor azt ki kell szippantatni, ki kell 

takarítani. 

 

Lakossági kérdés: Én a vízműnél dolgoztam és ezekkel a kis átemelőkkel 

rengeteg probléma van.. 

 

Méhes Zsolt tervező: Ezek darabolós szivattyúk, VILO rendszerű, modern 

gépek. Pécsett a Mecsek oldalban 2000 db működik. Ezek 10 évig működnek, 

meg vannak a tapasztalatok. 

 

Lakossági kérdés: Kinek a költsége a szivattyú javítása? 

 

Méhes Zsolt tervező: A szolgáltatóé. Van lehetőség  általány díjas szerződésre , 

a szolgáltató cseréli a szivattyút. 

 

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy amennyiben 

a nem rendeltetésszerű használat okozza a szivattyú hibáját, akkor azt a használó 

fizeti. 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Addig, ameddig a kérdések 

megfogalmazódnak, én is szólnék néhány szót. A közelünkben is üzemel már 

néhány ilyen rendszer. Például Királyegyházán, ahol 300 bekötés van, 8 éve 

működik. Beszéltem a polgármesterrel, nem csak ezzel, másokkal is. Ők azt 

mondják, hogy az első évben voltak problémák, beleengedtek disznótrágyát és 

az kipusztította a baktériumállományt. Összességében viszont nem csak 

polgármestereket, hanem lakosokat is megkerestem pozitív visszajelzéseket 

kaptam Hetvehelyen, Sámodon, Szigetváron pl. 

Természetes, hogy fenntartások vannak ezzel kapcsolatba, hiszen ez nem egy 

szokványos rendszer, de más lehetőségünk jelenleg nincs. 

 

Lakossági kérdés: Kinek a költsége a vezeték kiépítése? 

 

Lakossági kérdés: Anyagi vonzata mi ennek? 

 

Dukai Zoltán polgármester: Maximum 125.000 Ft. a házankénti költség, + a 

csővezeték, mely a ház és az akna között van. Ennek költsége kb. 400 Ft./méter. 

Célszerű szakemberrel lerakatni. Ezen kívül az áramot kell biztosítani földalatti 

kábelen. Akinek 2-3 méter a távolság, annak kisebb a költsége. Megjegyezném, 

hogy az a szerencsénk, hogy egy hónappal ezelőtt megemelték a támogatási 

arányt. Eddig 25% volt az önrész, most 15%-ra csökkent. Ehhez még az 



Önkormányzat 100.000 forint támogatást ad háztartásonként. Én nagyon 

örülnék, ha ez megvalósulna, mert bizonytalan, hogy mi lesz a jövőben. 

 

Lakossági kérdés: Mi van, ha valaki nem akar rákötni erre az új rendszerre? 

 

Dukai Zoltán polgármester: Lehet szankciókat alkalmazni, mi nem 

szeretnénk élni ezzel. Elképzelhető, viszont, hogy később lesz központi 

talajvédelmi bírság. 

 

Méhes Zsolt tervező: Erre annyit tudok mondani, hogy 2007.-ben, amikor 

csatlakoztunk az Unióhoz, akkor kivették a szolgáltatások közül a szippantást. 

Ez előre vetíti azt, hogy bírság formájában fogják majd beszedni. 

 

dr. Jávorcsik Béla jegyző:Azt is át kell gondolni, hogy nem csak a talajterhelési 

díj jelent többletterhet, hanem az is, hogy aki nem lép be most a viziközmű 

társulatba, az utólagos csatlakozóként a teljes összeget kell, hogy megfizesse. 

Nagykozárban volt, akinek 800.000 Ft.-ot kellett fizetnie a Tettye felé a 

rákötésért. Gondoljanak csak bele, hogy egy rákötés pályázati és önkormányzati 

támogatás nélkül itt kb. 1 millió forintba kerülne. 

 

Lakossági kérdés: Tavaly csináltattam meg a szennyvíz aknámat. Egy olyan 

vegyszert használok, amely lebontja a szennyvizet és ki lehet locsolni a tisztított 

vizet. 

 

dr. Jávorcsik Béla jegyző: Ez a jelenleg hatályos jogszabályok szerint illegális. 

Csakis az engedélyezett házi szennyvíztisztító rendszerek biztosítják a megfelelő 

tisztítást és az is csak dréncsöves, gyökérzónás szikkasztással. csak 

megjegyzem, hogy tudomásom szerint 1 ilyen sem üzemel a faluban. 

 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Szóba került a házi szennyvíztisztítás. Készíttettünk 

egy komoly talajmechanikai vizsgálatot és egyértelműen bebizonyosodott, hogy 

Magyarsarlós egyrészt a fekvése, másrészt a talaj szerkezet miatt alkalmatlan a 

házi szennyvíztisztításra. Ezt a szennyvízkezelési megoldást el kellett vetnünk. 

 

 

Lakossági kérdés: Mennyi időbe telik a kivitelezés? 

 

Dukai Zoltán polgármester:  Először is be kell nyújtanunk a pályázatot. Utána a 

pozitív döntést követően közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, majd 

legkedvezőbb esetben jövő tavasszal indulhat a beruházás. 

A pályázat alapfeltétele, hogy a lakosság 75%-a vállalja a rákötést, ami nálunk 

minimum 80 ház bekötését jelenti. 



Lakossági kérdés: Mi van, ha nyári viharok jönnek és kiárad a patak? 

 

Dukai Zoltán polgármester: A vezeték a patak felső részén halad, 100-150 cm 

mélyen.  

 

Lakossági kérdés:Milyen átmérőjű lesz a vezeték? 

 

Méhes Zsolt tervező:  90 milliméter, azaz  9 centiméter. Egyébként a 

pályázatban jelentős mennyiségű vezetéket terveztem be, így nem lehet 

probléma a telken belüli bekötésekkel sem. 

 

Lakossági kérdés: Mi történik, ha eldugul a rendszer? 

 

Méhes Zsolt tervező:  Erre nagyon kicsi az esély. 

 

Lakossági kérdés: Ha jól tudom, Hásságyon és Olaszban is ilyen rendszer 

működik. Ott milyen tapasztalatok vannak? 

 

Dukai Zoltán polgármester: Vannak gondok az üzemeléssel, találtak már a 

rendszerben szalmát, de még döglött kismalacot is. Ha nincs más kérdés, 

ismertetném az együttműködési megállapodásban szereplő adatokat.  

 

Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, köszönöm a részvételt, áttérnénk a 

testületi ülés tárgyalására. 

 

 

 

 

2. napirendi pont: 

Aktuális ügyek testületi ülés keretében 

Előadó: Dukai Zoltán 

 

Dukai Zoltán polgármester: Az országgyűlési képviselőnk, dr. Hoppál Péter 

megkeresett bennünket a Soros-tervvel kapcsolatos állásfoglalásról. (ismerteti a 

javaslatot) 

 

Javaslom, hogy támogassuk a kérést !  

 

Magyarsarlós  Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 

„Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló 

előterjesztést és  3 igen szavazattal –egyhangúlag  mellett az alábbi határozatot 

hozta: 



 

1. Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen 

szavazattal  -egyhangúlag- elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a 

településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek. 

 

Felelős:           Dukai Zoltán polgármester 

Határidő:          Folyamatos  

 

 

2. Magyarsarlós Község Önkormányzat képviselő-testülete 3  igen 

szavazattal –egyhangúlag úgy határozott, hogy a településekre komoly 

fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország 

Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlás-szervező Soros-szervezetek ellen. 

 

Felelős:           Dukai Zoltán polgármester 

Határidő:          Folyamatos  

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1.) dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő 

 

Dukai Zoltán polgármester : Szomor Csaba , Magyarsarlós,  Jókai u.2.  szám  

lakos kérte, hogy járuljunk hozzá az ingatlana előtti közterületen bejáró 

építéséhez.  

Javaslom ennek elfogadását.  

A képviselő-testület 3 igen szavazattal –egyhangúlag-meghozta az alábbi 

határozatot: 

Szám:14/2018 (III.13.) sz. határozat 

Tárgy: Szomor Csaba bejáró építés támogatása  

 

 

H A T Á R O Z A T 

 

Magyarsarlós Község Önkormányzata  képviselő-testülete  3 igen   szavazattal, 

egyhangúlag    úgy határoz, hogy Szomor Csaba , Magyarsarlós , Jókai u. 2. 

szám alatti  lakos részére a 231 hrsz.-ú  ingatlan megközelítéséhez  az 

önkormányzati ingatlanra építendő gépkocsibejárók építését 137.500 Ft./ 

ingatlan összeggel támogatja. 



 

Felelős: Dukai Zoltán polgármester 

 

Határidő: haladéktalanul 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesül:  

 

1./ irattár 

2./ Pénzügy  

 

Dukai Zoltán polgármester : Stallwangból jelezték, hogy húsvétra megérkezik 

Magyarsarlósra az összegyűjtött adományok második fele. Értesültek 

templomunk felújításáról és jelezték, hogy a templomra is fordíthatjuk a 

támogatást. Véleményem szerint érdemes megfontolni az ajánlatukat. Püspök urat 

sikerült rávennem, arra hogy belül is meg kellene oldani a nedvesedés kérdését.              

(A pályázat csak külső felújítást tartalmaz.) A vakolatot 1-2 méter magasan belül is 

leverték. Belső festésben viszont  már nem tud anyagilag részt venni a püspökség.  

Valószínű levakolva, hosszú évekre úgy maradhat a belseje. Az én véleményem az, 

hogy amennyiben kívülről megszépül a templom érdemes lenne belül is befejezni.  

Javaslom helyezzük hatályon kívül a 2018. 02. 16-án megfogalmazott rendeletünket. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 
Magyarsarlós Község Önkormányzatának 

 rendelete 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. tv. végrehajtására alkotott 4/2008.(III.28.)  rendelete 

módosításáról 
 

Amennyiben több észrevétel, javaslat nincs, az ülést bezárom. 

 

 

 

k.m.f. 

 

           Dukai Zoltán                                                   Dr. Jávorcsik Béla  

            polgármester                                                             jegyző 


