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Tisztelt Képviselő-testület! 

2021. június hónapban a Pásztó Fő utca 121. (hrsz1661) szám alatt lakó Pop Adrián kéréssel fordult 
az Önkormányzathoz - mint a szolgáltatásért felelőshöz -, hogy az ingatlan szennyvíz hálózatba 
történő bekötését szíveskedjen megoldani. A kérését azzal indokolta, hogy az ingatlanon keletkező 
szennyvíz szippantás irreálisan magas terhet ró a család költségvetésére. 
Pásztó város területén a szennyvíz ellátottság közel 100 %-os. 
A Pásztó Fő út 121. sz. hrsz 1661 ingatlan szinte a város központjában helyezkedik el, de valami ok 
miatt nem lett a városi szennyvíz hálózatba becsatlakoztatva. 
Az ingatlan tulajdoni lapján 5 lakás-tulajdonos van bejegyezve, így a bejelentett szennyvíz 
elvezetési probléma is 5 lakást érint. 
Az ÉRV Zrt.-vel a lehetséges műszaki megoldásról történt megbeszélésen az alábbiakban 
egyeztünk meg: 

• A városi szennyvíz hálózatra történő rácsatlakozás lehetséges. A Fő út páros oldalán halad a 
városi gerinc hálózat és a Földhivatal előtt található szennyvíz aknára a rákötés lehetséges. 

• A Fő út alatt (2408 számú országos közút) alatt kell a szennyvíz vezetéket átvezetni. Az 
átvezetés két féle lehetséges: nyomás alatti és gravitációs. 

• A nyomás alatti műszaki megoldás esetén az út alatti átfúrás nem kíván nagy pontosságot a 
kivitelezőtől, mivel egy búvár szennyvíz szivattyú emeli át az ingatlan szennyvizét a városi 
hálózatba. A búvár szivattyú(k) beépítése lehetséges egy központi gyűjtő aknába 
(1üzemelő+1 tartalék szivattyú) vagy pedig az ingatlanokon elhelyezett szennyvíz aknában 
(5 db kicsi szivattyú). Központi aknában elhelyezett szivattyú esetén az áramellátás kiépítése 
is drágítja a bekerülési és a továbbiakban az üzemeltetési költséget. Az ingatlanon 
elhelyezett házi átemelő szivattyú áramellátása a családi áramhálózatról történik. 

• Gravitációs műszaki megoldás esetén a Fő út átfúrása pontos, precíz munkát igényel, mert a 
szennyvíz vezetéknek esésbe kell folyamatosan lenni. Ebben az esetben a 1661 hrsz. 
ingatlan szennyvizei egy közterületen elhelyezett gyűjtő aknába kerülnek, ahonnan a 
szennyvíz gravitációsan folyik a városi gyűjtő hálózatba. Ebben az esetben az üzemelési 
költséget nem terheli az átemelő szivattyúk javítási költségei és az áramszámla. Az egyes 
lakóingatlan tulajdonosok feladata és költsége, hogy a szennyvizüket a gyűjtő aknáig 
elvezessék. Az ÉRV Zrt. a gravitációs megoldást támogatja. Az Önkormányzat az 
ingatlan előtti gyűjtőakna megépítésével eleget tesz a szennyvíz ellátási kötelezettségének. 

 
2021. július elején Szabó Csaba tervezőtől (3100 Salgótarján, Vereckei út 15, Vz/12-0050) 
árajánlatot kértünk a gravitációs megoldásnak megfelelő szennyvíz gyűjtőcsatorna kiviteli terveinek 
és árazott költségvetés elkészítésére. A tervek elkészítésére 100.000, Ft (alanyi adómentes) 
árajánlatot adott a tervező. Az árajánlat elfogadása után a kiviteli terveket 2021. augusztus 16-án 
szállította le a tervező. 
Terv adatai:   SZENNYVÍZELEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 
    (Gravitációs csatorna) 
  Cím: Pásztó, Fő út 121. sz. 1661 hrsz. ingatlan gyűjtő csatorna 
    Munkaszám:2021/8/23 
 
Az előterjesztéshez csatolom a helyszínrajzot, a hossz-szelvényt, beton tisztítóakna tervét és az 
árazott költségvetés főösszesítőt. 
A gravitációs csatorna megépítése a tervező költségszámítása szerint 1.734.044, Ft-ba kerül. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta a Pásztó, Fő út 121. 
szám 1661 hrsz. ingatlan szennyvíz elvezetés megoldásával kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
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„A”alternatíva 
 

 A Képviselő testület támogatja a Pásztó Fő út 121. sz. hrsz1661 ingatlan szennyvízhálózatba 
történő bekötését. A szennyvízelvezetést gravitációs műszaki megoldással kell megvalósítani. 
E műszaki megoldást Szabó Csaba tervező (3100 Salgótarján, Vereckei út 15. Vz/12-0050) 
által készített „SZENNYVÍZELVEZETÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE (gravitációs csatorna) 
Cím : Pásztó, Fő út 121. sz. 1661 hrsz. ingatlan gyűjtő csatorna, Munkaszám: 2021/08/23” által 
készített terv alapján kell kivitelezni. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester útján Városüzemeltetési Osztályt, hogy a 
kivitelezéshez szükséges eljárást bonyolítsa le, és a kivitelezéshez bekért 3 árajánlatot benyújtó 
közül a legkedvezőbbel a szerződést kösse meg. 
 

Határidő2021.10.31. 
Felelős: Polgármester, Városüzemeltetési Osztály 

 
 
 
 
 
„B” alternatíva  
 

A Képviselő testület támogatja a Pásztó Fő út 121. sz. hrsz1661 ingatlan szennyvízhálózatra 
történő bekötését. A nyomás alatti szennyvízelvezetés megoldás kiviteli tervének 
elkészítéséhez szakági tervezőt kell bevonni. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 
útján a Városüzemeltetési Osztályt, hogy kivitelezéshez szükséges teljes körű eljárást 
bonyolítsa le. 

 
Határidő2021.10.31. 
Felelős: Polgármester, Városüzemeltetési Osztály 

 
 
Pásztó, 2021. szeptember 25. 
 
 Farkas Attila 
 polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 

Dr. Sándor Balázs 
jegyző 
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