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1. VÍZELLÁTÁS
Sárpilis község közüzemű vízellátását a Decs községi törpevízmű vízbázisa biztosítja,
üzemeltetője a Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
A vízműtelepi létesítmények adatai:
A Sárpilis községi vízműhöz vízműtelepi létesítmény, illetve víztorony nem tartozik, a
községi elosztóhálózat a Decs községi vízmű szerves része.
A községi elosztóhálózat adatai:
- NA 150 KM-PVC:
2415,0 m
- NA 100 acny:
352,0 m
- NA 80 KM-PVC:
427,0 m
- NA 80 acny:
4258,0 m
Vezetékhálózat összesen: 7.452,0 méter
A házi bekötések száma:
216 db.
A fogyasztási csúcsok kiegyenlítését, valamint a hálózati nyomás tartását a Decs
község területén található beton szerkezetű víztorony biztosítja.
A település 2006. évi vízfogyasztása: 17 300 m³/év = 47,4 m³/ nap.
FEJLESZTÉSI JAVASLAT
A település vízfogyasztása a magyarországi tendenciáknak megfelelően jóval
alacsonyabb a tervezés során számításba vett fajlagos értékeknél, így a meglevő
vízbázis a távlati vízszükséglet biztosítására is alkalmas.
A rendezési terv jelentős lakóterület fejlesztést nem irányoz elő, az új lakóépületek
vízellátása a meglevő közüzemű hálózatra való rácsatlakozással biztosítható.
A rendezési terv távlatán belül foglalkozni kell a meglevő elosztóhálózat szükség
szerinti rekonstrukciójával, a vezetékhálózat tisztításával.
A távlati fejlesztési tervek készítésénél figyelembe kell venni a 201/2001 (X.25.)
Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
előírásait.
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2. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
Sárpilis község közüzemű csatornahálózattal rendelkezik.
A szennyvízcsatorna-hálózat a Gemenc Bau Kft tervei alapján épült 2003-2005
években.
A település szerepel a 30/2006 (II.08) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási Programban a Decs község
agglomeráció részeként 703 LE terheléssel. (A jelenlegi lakos szám 706 fő.)
A csatornahálózat adatai:
I. sz. átemelő öblözete: NÁ 200 gerinccsatorna 325,0 m
Házi bekötés
12 db
II. sz. átemelő öblözete: NÁ 200 gerinccsatorna 275,0 m
Házi bekötés
9 db
III.sz. átemelő öblözete: NÁ 200 gerinccsatorna 1303,0 m
Házi bekötés
53 db
IV.sz. átemelő öblözete: NÁ 200 gerinccsatorna 2708,0 m
Házi bekötés
125 db
Gerinccsatorna összesen:4611,0 m
Házi bekötés összesen:
199 db
A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvíz biológiai tisztítása az Őcsény
községi szennyvíztisztító telepen történik. Üzemeltetője a Dél-Tolna Közműüzemeltető és Szolgáltató Kft.
A tisztított szennyvíz befogadója a Szekszárd-Bátai főcsatorna, fő befogadó a Duna.
FEJLESZTÉSI JAVASLAT
A rendezési terv távlatán belül, a csatornahálózat jelentős bővítésével nem kell
számolni.
Fejlesztési cél a csatorna rákötési arány növelése, valamint a szükséges
rekonstrukciós munkák elvégzése.
3. CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS
Sárpilis község belterületi csapadék vízelvezetése nyílt árokrendszerrel történik.
A csapadék vízelvezetés szempontjából kedvezőtlen, hogy a település belterületén a
domborzati viszonyok tekintetében jelentős szintkülönbségek nincsenek, így a
vízelvezető árkok egy része szikkasztó árokként funkcionál.
A terv távlatán belül feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos karbantartása.
Szauter Lajos, tervező, V3a-1/17-0058
Gemenc Bau Tolna Kft.
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4. FÖLDGÁZELLÁTÁSA
Az E.ON DDGÁZ ZRt. Tolna megyei fejlesztési programjának köszönhetően
megépültek a nagyközépnyomású földgázvezetékek, lehetőséget teremtve a térség
településeinek az új energiahordozó bevezetésére.
Sárpilis község élt a felkínált lehetőséggel és a lakosság, valamint a közületek
összefogásával biztosítani tudta a beruházás anyagi fedezetét az elosztó hálózat
kiépítéséhez.
A nagyközépnyomású vezeték a Várdomb térségében lévő átadótól indulva halad
Őcsény irányába. Ezen vezetékről ágazik le a települést ellátó nagyközépnyomású
szakasz. A nagyközépnyomású vezeték a község belterületi részén telepített
nyomásszabályozó állomásig tart. A középnyomású rendszer induló pontja a
nyomásszabályozó.
Az új energiahordozó bevezetésével lehetőség nyílt a szilárd tüzelőanyagok
kiváltására, ami a környezeti hatásait tekintve a levegő szennyezettségi mutatóján
jelentős javulást jelent.
Az utcai vezetékrendszer anyagát tekintve PE műanyagcső SDR 17,1 és SDR 11
nyomásfokozattal. A vezetékek a földgázellátási tanulmánytervnek megfelelően
épültek, a hidraulikai méretezés szerinti átmérőkkel. A fontosabb csomópontokon a
szakaszolási lehetőségek biztosítva vannak.
A középnyomású elosztó hálózat a rendezési tervek figyelembevételével készült, a
település fejlesztési terveinek megfelelő tartalékokkal rendelkezik.
A földgáz elosztó hálózat a községben gyakorlatilag teljes kiépítettségű. A
közintézmények mindegyike átállt az új, korszerűbb energiahordozó felhasználására.
A mezőgazdasági és ipari jellegű fogyasztók a földgáz megjelenése után az
energetikai berendezések cseréjét, illetve átállítását szintén végrehajtották.
A lakossági felhasználás is folyamatosan bővül, amit az évenkénti bekapcsolások
száma jelez.
Készítette: Széth Ferenc
5. VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSA
A jelenlegi helyzet ismertetése:
120/22 kV-os táppont: a térség villamosenergia ellátása a Szekszárd 132/22 kV-os
transzformátorállomásból történik.
22 kV-os táplálás: A község a Szekszárd – Decs 22 kV-os gerincvezetékről nyer
ellátást. A betápláló gerincvezeték korszerű, 3x95 mm2 vezető keresztmetszetű, a
felmerülő többlet energia igények kielégítésére minden külön beavatkozás nélkül
alkalmas. A vonal üzemzavari mutatói megfelelőek, üzemzavarokból, hálózati
hibákból eredő fogyasztói kiesések csak igen kis számban fordulnak elő
22/0,4 kV-os transzformátor állomások: A községben 1 db 22/0,4 kV-os közcélú
oszlop transzformátorállomás üzemel, mely korszerű, OTR típusú. Az állomás
rendelkezik a légköri túlfeszültség (villámlás) károsító hatását csökkentő túlfeszültség
korlátozóval.
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- Közcélú transzformátorállomás (teljesítmény, ellátási körzet)
1. Sárpilis I. községi állomás – OTR 20/400 tip. - 250 kVA
217 fogyasztó – a község teljes területe
- Egyedi transzformátorállomások (teljesítményükkel)
1. TSZ sertéstelep – VOTR 20/2x250 – 2x250 kVA
2. Óberek ÁG – FOTR 20/125 – 63 kVA
0,4 kV-os közcélú elosztóhálózat: a településen kizárólag légvezetékek üzemelnek,
nagyrészt felújítva. Tartószerkezetük szinte teljes mértékben áttört vasbeton oszlop,
tömör vasbeton illetve betongyámos fa oszlop elenyésző számban található. A
közelmúltban felújított szakaszok szigetelt szabadvezetékkel létesültek, a régebbi
hálózatok csupasz vezetékekkel üzemelnek. A vezető keresztmetszetek 4x95, ill. 4x50
mm2. A természetes igény növekedések kielégítését akadályozó kis keresztmetszetű
vezeték csupán egy helyen fordul elő: a Kispilis településrészt ellátó 0,4 kV-os
hálózat 4x25 mm2 vezetőkereszt-metszettel, kifogásolható állagú faoszlopokon, „Pvasas” szigetelőkön üzemel.
Csatlakozó vezetékek: az egyes épületek csatlakozó vezetékei kötegelt légkábellel
készültek, csupasz csatlakozó vezeték a község területén nem található.
Közvilágítás: a község közvilágítási hálózata korszerű, egységesen energiatakarékos,
36 W-os kompakt fénycső fényforrásokkal. A megvilágítási szintek az adott
útkategóriákra előírt értékeket kielégítik.
A közvilágítás vezérlését korszerű
hangfrekvenciás rendszer biztosítja.
Fejlesztési javaslat:
A község ellátását biztosító középfeszültségű hálózat külön beavatkozás nélkül képes
minden további igény kielégítésére.
A felmerülő többlet energia igények a meglévő 22/0,4 kV-os transzformátor
állomásról – annak bővítésével (a transzformátor gép, ill. elosztószekrény cseréjével)
– ugyancsak biztosíthatók, új állomás létesítése a fejlesztési elképzelések miatt nem
szükséges. Az állomás igen jó helyen, a terhelési súlypontban üzemel.
A 0,4 kV-os elosztóhálózat esetleges átépítését SSZXV tip. négyszálfeszítésű szigetelt
szabadvezetékekkel kell elvégezni, a szükség szerinti (megfelelően méretezett)
vezető keresztmetszettel, vasbeton-, ill. tőkezelt faoszlopos tartószerkezettel. Ezen –
főként állag miatti – átépítések E.On Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. rövid távú
fejlesztési tervében szerepelnek. Kiemelten fontos ezek közül a Kispilist ellátó hálózat
átépítése.
A csatlakozó vezetékek kötegelt légkábellel, vagy földkábellel készülhetnek.
A szükség szerinti transzformátorállomás, ill. 0,4 kV-os elosztóhálózat bővítések az
58/2006 sz. GKM rendelet szerinti finanszírozással készülhetnek a hálózati
engedélyes (áram-szolgáltató) ill. az igénylők közötti költségmegosztással.
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A közvilágítási hálózat esetleges bővítését a meglévő lámpatestekkel azonos típussal
célszerű elvégezni.
Készítette: Németh Győző
6. HÍRKÖZLÉS
Vezetékes távközlési hálózat ismertetése
Sárpilis hírközlési ellátottsága megfelelő.
A vezetékes telefonhálózat minden utcára kiterjedően kiépült.
Sárpilis község távközlési szempontból Magyar Telekom Nyrt. Szekszárd primer
területéhez tartozik. Központ helye Decs, ahol tárolt programvezérlési digitális
központ van, melyhez Őcsény és Sárpilis települések tartoznak. A központ fokozat a
lakás, és közületszámnak megfelelő lefedettséget biztosít és rugalmasan bővíthető.
A jelenlegi központról analóg távbeszélő és ISDN2 szolgáltatás nyújtható. A meglévő
vezetékes helyi hálózaton Internetes szolgáltatás is igénybe vehető.
A távközlési hálózattal szemben alapvető követelmény a törzs és elosztóhálózat –
más közművektől a szabványban előírt távolságok betartásával – közterületen
történő megvalósítása.
A nagyegységű kábelek építése általában föld alatt történik, míg az elosztóhálózat, az
előfizető leágazások a helyszíni adottságoktól függően föld alatt illetve oszlopsoron
kerülnek kialakításra.
Javaslat:
A családi házas lakóövezetek, valamint a peremrészeken gazdasági illetve
műszaki szempontból célszerű a földfeletti hálózat kialakítása. A föld feletti és alatti
hálózat vezetékeit célszerű a járdavonal melletti zöld sávban elhelyezni.
Mobil szolgáltatók
A mobil telefonok vételi lehetőségei megfelelőek, adótorony nem található a község
területén.
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Az E.ON DDGÁZ ZRt. Tolna megyei fejlesztési programjának köszönhetően megépültek
a nagyközépnyomású földgázvezetékek, lehetőséget teremtve a térség településeinek az új
energiahordozó bevezetésére.
Sárpilis község élt a felkínált lehetőséggel és a lakosság, valamint a közületek
összefogásával biztosítani tudta a beruházás anyagi fedezetét az elosztó hálózat
kiépítéséhez.
A nagyközépnyomású vezeték a Várdomb térségében lévő átadótól indulva halad Őcsény
irányába. Ezen vezetékről ágazik le a települést ellátó nagyközépnyomású szakasz. A
nagyközépnyomású vezeték a község belterületi részén telepített nyomásszabályozó
állomásig tart. A középnyomású rendszer induló pontja a nyomásszabályozó.
Az új energiahordozó bevezetésével lehetőség nyílt a szilárd tüzelőanyagok kiváltására,
ami a környezeti hatásait tekintve a levegő szennyezettségi mutatóján jelentős javulást
jelent.
Az utcai vezetékrendszer anyagát tekintve PE műanyagcső SDR 17,1 és SDR 11
nyomásfokozattal. A vezetékek a földgázellátási tanulmánytervnek megfelelően épültek, a
hidraulikai méretezés szerinti átmérőkkel. A fontosabb csomópontokon a szakaszolási
lehetőségek biztosítva vannak.
A középnyomású elosztó hálózat a rendezési tervek figyelembevételével készült, a
település fejlesztési terveinek megfelelő tartalékokkal rendelkezik.
A földgáz elosztó hálózat a községben gyakorlatilag teljes kiépítettségű. A
közintézmények mindegyike átállt az új, korszerűbb energiahordozó felhasználására.
A mezőgazdasági és ipari jellegű fogyasztók a földgáz megjelenése után az energetikai
berendezések cseréjét, illetve átállítását szintén végrehajtották.
A lakossági felhasználás is folyamatosan bővül, amit az évenkénti bekapcsolások száma
jelez.
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