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Elemzés 

 

Bevezetés 

A Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny szennyvízkezelésének fejlesztése 

elnevezésű projekt egy több mint 1,1 milliárd forintos, az Európai Unió által 85 

százalékban finanszírozott nagyberuházás, amely a kistérség folyékonyhulladék-kezelését 

hivatott korszerű technológiával megoldani. Bogádon, Romonyán és Nagykozáron 

csatornarendszert építettek ki, míg Kozármisleny esetében egy új átemelőt és egy 

nyomóvezetéket hoztak létre annak érdekében, hogy a 21. századi követelményeknek és 

az európai uniós előírásoknak megfelelő csatornahálózat jöhessen létre. 

A TenderPress Kft. feladata az volt, hogy a beruházás közben a PR eszköztár 

segítségével elsősorban a projekt honlapján keresztül tájékoztassa a lakosságot a 

szennyvíztisztító beruházás éppen aktuális munkálatairól, hátteréről, céljairól és előnyeiről. 

Emellett egy, a beruházás településeket érintő munkálatairól is készített szórólapot. Ebben 

összegezték, melyik községben hol tartanak a munkák, esetleg melyek voltak azok a 

tényezők, amelyek nehezítették, lassították azokat. A projekt vége felé pedig a Bogád, 

Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás kérésére 

készítettek egy közvélemény-kutatást annak érdekében, hogy felmérjék, mennyire 

elégedettek a lakosok a beruházással, milyen információkat tudnak annak hátteréről, 

illetve hogyan ítélik meg a teljes projektet. 

A fejlesztéseknek, felújításoknak összhangban kell lenniük a településen élők 

elképzeléseivel, ezért ennek a közvélemény-kutatásnak a célja, hogy megismerje a 

lakosság véleményét. A leghatékonyabban ezeket az információkat kérdőív segítségével 

lehetett begyűjteni, amelyet mindenki név nélkül, a kora és neme megjelölésével 

tölthetett ki. Ebben a megkérdezettek segítségére voltak a TenderPress Kft. munkatársai, 

akik 2015. május 9-én Bogádon, Romonyán és Nagykozárban egy-egy frekventált helyen 

várták az érdeklődőket. Természetesen előzetesen felhívás formájában mindhárom 

településen meghirdetésre került a közvélemény-kutatás időpontja és helyszíne. 

A felmérés célja, hogy megtudjuk az érintett lakosság mennyire tájékozott a 

projekttel kapcsolatban. A kérdések építkező jellegűek, a projekttel kapcsolatos legfőbb 

információkból kiindulva kiderült, hogy a lakosok honnan, kitől értesültek a beruházásról, 

melyek voltak eddig a szennyvízkezelési szokásaik, illetve a beruházás egyes pontjaival 

kapcsolatos véleményük is. 

A közvélemény-kutatás során Bogádon, Romonyán és Nagykozárban összesen 98 

érintettet kérdeztek meg, amely jól reprezentálja a három település teljes lakosságának 

véleményét. 

Az elemzést településenként és a három települést összegezve is elkészítettük. 



 

 

A kutatás eredménye a válaszadók véleménye alapján 

 

Bogád (46 fő): 

1. Nemek szerinti megoszlás 

Férfi     16 fő 

Nő     30 fő 

 

2. Életkor szerinti megoszlás 

18-30 éves:    7 fő 

31-40:     7 fő 

41-50:     9 fő 

51-60:     8 fő 

60 fölött:    15 fő 

 

Romonya (15 fő): 

1. Nemek szerinti megoszlás 

Férfi     9 fő 

Nő     6 fő 

 

2. Életkor szerinti megoszlás 

18-30 éves:    0 fő 

31-40:     4 fő 

41-50:     3 fő 

51-60:     3 fő 

60 fölött:    5 fő 



 

 

Nagykozár (37 fő): 

1. Nemek szerinti megoszlás 

Férfi     16 fő 

Nő     21 fő 

 

2. Életkor szerinti megoszlás 

18-30 éves:    4 fő 

31-40:     5 fő 

41-50:     5 fő 

51-60:     10 fő 

60 fölött:    13 fő 

 

Bogád, Romonya és Nagykozár (98 fő): 

1. Nemek szerinti megoszlás 

Férfi     41 fő 

Nő     57 fő 

 

2. Életkor szerinti megoszlás 

18-30 éves:    11 fő 

31-40:     16 fő 

41-50:     17 fő 

51-60:     21 fő 

60 fölött:    33 fő 

 



 

 

Kérdések 

 

Bogád: 

 

1. Négy önkormányzat társulása pályázati támogatást nyert 

szennyvízberuházásra. Több helyi sajtótermék is beszámolt az uniós 

társfinanszírozású projekt támogatási szerződésének aláírásáról. Mikor írták alá 

a támogatási szerződést? 

 

A. 2000-ben.     5 

B. 2007-ben.     6 

C. 2012-ben.     29 

D. Idén év elején.    6 

 

 

 

2. Az EU és Magyarország a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny közös pályázatát 

jelentős támogatásban részesíti. Tudja Ön, hogy hány százalékos támogatási 

intenzitással írták alá 2012. novemberben a támogatási szerződést? 

 

 

A. 30 %      1 

B. 50%      7 

C. 70%      7 

D. 85%      28 

E. 100%      1 

 



 

 

 

 

 

3. 2013-ban víziközmű társulatot hoztak létre három községben, mert a 85 

%-os támogatási intenzitás mellé 15 %-os önrész hiányzott. A társulatot civilek 

és képviselők szervezték. Mikor kezdték szervezni a társulatot? 

 

A. Már 2010 előtt is többször gyűjtötték a pénzt.

    16 

B. 2010-ben alakult, még nem tudták, hogy nyer 

a pályázat.   10 

C. A támogatási szerződés aláírásával biztossá 

vált a támogatás, egy hónapra rá alakult a társulat 

szervező bizottsága.  18 

D. Nem tudom, még nem fizettem egy forintot 

sem.    2 

 

 

4. Mit gondol, a beruházás keretében hány ingatlan lesz rákötve a 

szennyvízhálózatra? 

 

 

A. 300      4 

B. 700      9 

C. 1200      20 

D. 2000      13 

 

 



 

 

 

 

 

5. Elfogadhatónak tartotta a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás 

három változatot kínáló konstrukcióit? 

 

A. Számomra ingyen lett volna megfelelő. 4 

B. Kisebb is lehetett volna az összeg.  8 

C. Átlagos, elfogadható a hozzájárulás összege.

       29 

D. Többet is megállapíthattak volna, ha 

infrastruktúra helyreállítására fordítják.  5 

 

 

 

6. Örül annak, hogy megvalósul a szennyvízberuházás? 

 

A. Igen, vártam már.    42 

B. Nem, elégedett voltam a folyékony-hulladék 

szállító vállalkozókkal.    4 

C. Nem számít, eddig is az árokba, patakba 

engedtem a szennyvizet.    0 

 

 



 

 

 

 

 

7. Mit gondolt akkor, amikor olvasta, hogy 

támogatást nyert a beruházás? 

 

A. Nem lesz a fejlesztésből semmi.  6 

B. Megvalósítják a beruházást.   39 

C. Kampányfogás.    1 

 

 

 

 

8. Az EU Kohéziós Alap 2008-ban került két önkormányzat látókörébe. 2010-

re négyen fogtak össze Pécs környékén, mert együttműködéssel tudtak csak 

pályázatot benyújtani. Ön melyik települést tartja a dominánsnak a fejlesztés 

megvalósításában? 

 

A. Bogád      32 

B. Kozármisleny     9 

C. Nagykozár     1 

D. Romonya     4 

 

 



 

 

 

 

 

9. Kinek tulajdonítja a legerősebb szerepet abban, hogy a fejlesztés 

megvalósulhatott? 

 

A. központi kormányzat    2 

B. megyei önkormányzat   3 

C. önkormányzati társulás   17 

D. helyi önkormányzat    10 

E. országgyűlési képviselő   2 

F. polgármester     11 

G. helyi önkormányzati képviselő  0 

H. civil szervezet     1 

 

 

10.  Ön szerint melyik településen végezte el feladatát legjobban a kivitelező? 

 

A. Bogád      35 

B. Kozármisleny     1 

C. Nagykozár     1 

D. Romonya     6 

 

 



 

 

 

 

 

11.  Melyik településen végezte a legtöbb panasszal az építést a kivitelező? 

 

 

A. Bogád      6 

B. Kozármisleny     1 

C. Nagykozár     32 

D. Romonya     2 

 

 

 

 

12.  Honnan szerzett tudomást a beruházásról? 

 

A. Újságból     1 

B. Önkormányzati hirdetményből, tájékoztatásból

 34 

C. Ismerősöktől, barátoktól, rokonoktól 8 

D. Internetről, a Társulás honlapjáról  0 

E. Egyéb módon     4 

 

 



 

 

 

 

 

13.  Hogyan oldja meg Ön jelenleg a szennyvize 

elvezetését? 

 

A. Elszikkad magától az emésztő gödörben 3 

B. Házi tisztítás után újra felhasználom 0 

C. Szippantó kocsival elszállítatom  42 

 

 

 

 

14.  Ha szippantat, milyen gyakran? 

 

A. Havonta     17 

B. Negyedévente    14 

C. Félévente     11 

D. Évente, vagy ritkábban   2 

 



 

 

 

 

15.  Rá fog kötni a szennyvízhálózatra, amikor 

elkészül a beruházás? 

 

A. Igen      43 

B. Nem      1 

C. Nem tudom, még nem döntöttem el. 2 

 

 

 

16.  Tudja, hogy körülbelül mennyibe kerülnek a munkálatok? 

 

A. 500 millió Ft     1 

B. 1 milliárd Ft     18 

C. 2 milliárd Ft     10 

D. Nem tudja / nem érdekli.   17 

 

 

 

 

Elemzés - Bogád 

A bogádi lakosok a projekttel kapcsolatban jól informáltak, tisztában vannak annak 

legfontosabb elemeivel, részleteivel, illetve elégedettek a víziközmű társulat munkájával. 

Örültek ennek a fejlesztésnek, mert már nagy szükség volt rá, hasznosnak tartják, és 

bíztak a megvalósulásában. A fejlesztés megvalósításában saját településüket, Bogádot 

tartották a dominánsnak, valószínűleg azért, mert a település polgármestere egyben a 

társulás elnöke is. A kivitelezés színvonalát Bogádon ítélték meg a legjobbnak, míg 

szerintük a legtöbb panasz ezzel kapcsolatban Nagykozárban volt. 



 

 

Kérdések 

 

Romonya: 

 

1. Négy önkormányzat társulása pályázati támogatást nyert 

szennyvízberuházásra. Több helyi sajtótermék is beszámolt az uniós 

társfinanszírozású projekt támogatási szerződésének aláírásáról. Mikor írták alá 

a támogatási szerződést? 

 

A. 2000-ben.     1 

B. 2007-ben.     1 

C. 2012-ben.     12 

D. Idén év elején.    1 

 

 

 

2. Az EU és Magyarország a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny közös pályázatát 

jelentős támogatásban részesíti. Tudja Ön, hogy hány százalékos támogatási 

intenzitással írták alá 2012. novemberben a támogatási szerződést? 

 

A. 30 %      0 

B. 50%      0 

C. 70%      1 

D. 85%      13 

E. 100%      1 

 

 



 

 

 

 

3. 2013-ban víziközmű társulatot hoztak létre három községben, mert a 85 

%-os támogatási intenzitás mellé 15 %-os önrész hiányzott. A társulatot civilek 

és képviselők szervezték. Mikor kezdték szervezni a társulatot? 

 

A. Már 2010 előtt is többször gyűjtötték a pénzt. 

      9 

B. 2010-ben alakult, még nem tudták, hogy nyer a 

pályázat.     2 

C. A támogatási szerződés aláírásával biztossá vált 

a támogatás, egy hónapra rá alakult a társulat szervező 

bizottsága.     3 

D. Nem tudom, még nem fizettem egy forintot sem.

      1 

 

 

 

4. Mit gondol, a beruházás keretében hány ingatlan lesz rákötve a 

szennyvízhálózatra? 

 

A. 300      2 

B. 700      1 

C. 1200      7 

D. 2000      5 

 

 



 

 

 

 

5. Elfogadhatónak tartotta a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás 

három változatot kínáló konstrukcióit? 

 

A. Számomra ingyen lett volna megfelelő.  0 

B. Kisebb is lehetett volna az összeg.   3 

C. Átlagos, elfogadható a hozzájárulás összege.

 12 

D. Többet is megállapíthattak volna, ha 

infrastruktúra helyreállítására fordítják.   0 

 

 

 

 

6. Örül annak, hogy megvalósul a szennyvízberuházás? 

 

A. Igen, vártam már.    15 

B. Nem, elégedett voltam a folyékony-hulladék 

szállító vállalkozókkal. 0 

C. Nem számít, eddig is az árokba, patakba 

engedtem a szennyvizet. 0 

 

 



 

 

 

 

 

7. Mit gondolt akkor, amikor olvasta, hogy támogatást nyert a beruházás? 

 

A. Nem lesz a fejlesztésből semmi.  0 

B. Megvalósítják a beruházást.   14 

C. Kampányfogás.    1 

 

 

 

 

 

8. Az EU Kohéziós Alap 2008-ban került két önkormányzat látókörébe. 2010-

re négyen fogtak össze Pécs környékén, mert együttműködéssel tudtak csak 

pályázatot benyújtani. Ön melyik települést tartja a dominánsnak a fejlesztés 

megvalósításában? 

 

A. Bogád      3 

B. Kozármisleny     1 

C. Nagykozár     1 

D. Romonya     10 

 

 



 

 

 

 

9. Kinek tulajdonítja a legerősebb szerepet abban, hogy a fejlesztés 

megvalósulhatott? 

 

A. központi kormányzat    0 

B. megyei önkormányzat   0 

C. önkormányzati társulás   5 

D. helyi önkormányzat    3 

E. országgyűlési képviselő   0 

F. polgármester     7 

G. helyi önkormányzati képviselő  0 

H. civil szervezet     0 

 

 

10.  Ön szerint melyik településen végezte el feladatát legjobban a kivitelező? 

 

A. Bogád      0 

B. Kozármisleny     0 

C. Nagykozár     0 

D. Romonya     15 

 

 



 

 

 

 

11.  Melyik településen végezte a legtöbb panasszal az építést a kivitelező? 

 

A. Bogád      8 

B. Kozármisleny     0 

C. Nagykozár     4 

D. Romonya     1 

 

 

 

 

 

12.  Honnan szerzett tudomást a beruházásról? 

 

A. Újságból     0 

B. Önkormányzati hirdetményből, 

tájékoztatásból     10 

C. Ismerősöktől, barátoktól, rokonoktól 2 

D. Internetről, a Társulás honlapjáról  1 

E. Egyéb módon     2 

 

 



 

 

 

 

 

13.  Hogyan oldja meg Ön jelenleg a 

szennyvize elvezetését? 

 

A. Elszikkad magától az emésztő gödörben 

  1 

B. Házi tisztítás után újra felhasználom 

  0 

C. Szippantó kocsival elszállítatom  

  14 

 

 

 

14.  Ha szippantat, milyen gyakran? 

 

A. Havonta    8 

B. Negyedévente   4 

C. Félévente    2 

D. Évente, vagy ritkábban  1 

 

 



 

 

 

 

15.  Rá fog kötni a szennyvízhálózatra, amikor elkészül a beruházás? 

 

A. Igen     15 

B. Nem     0 

C. Nem tudom, még nem döntöttem el. 0 

 

 

 

 

16.  Tudja, hogy körülbelül mennyibe 

kerülnek a munkálatok? 

 

A. 500 millió Ft    0 

B. 1 milliárd Ft    9 

C. 2 milliárd Ft    2 

D. Nem tudja / nem érdekli.  4 

 

 

 

 

Elemzés - Romonya 

A romonyai lakosok a projekttel kapcsolatban jól informáltak, tisztában vannak 

annak legfontosabb elemeivel, részleteivel, illetve elégedettek a víziközmű társulat 

munkájával. Örültek ennek a fejlesztésnek, mert már nagy szükség volt rá, bíztak a 

megvalósulásában, és már várják, hogy használhassák. A fejlesztés megvalósításában 

saját településüket, Romonyát tartották a dominánsnak, és úgy gondolják, hogy 

elsősorban Romonya polgármesterének köszönhetik ezt a projektet. A kivitelezéssel a 

négy település közül Romonyán a legelégedettebbek, míg szerintük a legtöbb panasszal a 

bogádiak éltek. 



 

 

 

 

Kérdések 

 

Nagykozár: 

 

1. Négy önkormányzat társulása pályázati támogatást nyert 

szennyvízberuházásra. Több helyi sajtótermék is beszámolt az uniós 

társfinanszírozású projekt támogatási szerződésének aláírásáról. Mikor írták alá 

a támogatási szerződést? 

 

A. 2000-ben.    3 

B. 2007-ben.    18 

C. 2012-ben.    15 

D. Idén év elején.   2 

 

 

 

 

2. Az EU és Magyarország a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny közös pályázatát 

jelentős támogatásban részesíti. Tudja Ön, hogy hány százalékos támogatási 

intenzitással írták alá 2012. novemberben a támogatási szerződést? 

 

A. 30 %     0 

B. 50%     8 

C. 70%     18 

D. 85%     10 

E. 100%     1 



 

 

 

 

 

3. 2013-ban víziközmű társulatot hoztak létre három községben, mert a 85 

%-os támogatási intenzitás mellé 15 %-os önrész hiányzott. A társulatot civilek 

és képviselők szervezték. Mikor kezdték szervezni a társulatot? 

 

A. Már 2010 előtt is többször gyűjtötték a pénzt.

    6 

B. 2010-ben alakult, még nem tudták, hogy nyer 

a pályázat.   12 

C. A támogatási szerződés aláírásával biztossá 

vált a támogatás, egy hónapra rá alakult a társulat 

szervező bizottsága.  13 

D. Nem tudom, még nem fizettem egy forintot 

sem.    6 

 

 

4. Mit gondol, a beruházás keretében hány ingatlan lesz rákötve a 

szennyvízhálózatra? 

 

A. 300      1 

B. 700      16 

C. 1200      13 

D. 2000      7 

 

 



 

 

 

 

5. Elfogadhatónak tartotta a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás 

három változatot kínáló konstrukcióit? 

 

A. Számomra ingyen lett volna megfelelő. 

      2 

B. Kisebb is lehetett volna az összeg.  

      12 

C. Átlagos, elfogadható a hozzájárulás összege.

      16 

D. Többet is megállapíthattak volna, ha 

infrastruktúra helyreállítására fordítják. 4 

 

 

 

6. Örül annak, hogy megvalósul a szennyvízberuházás? 

 

A. Igen, vártam már.  36 

B. Nem, elégedett voltam a folyékony-hulladék 

szállító vállalkozókkal.  1 

C. Nem számít, eddig is az árokba, patakba 

engedtem a szennyvizet.  0 

 

 



 

 

 

 

 

7. Mit gondolt akkor, amikor olvasta, hogy támogatást nyert a beruházás? 

 

A. Nem lesz a fejlesztésből semmi. 0 

B. Megvalósítják a beruházást.  34 

C. Kampányfogás.   3 

 

 

 

 

 

 

8. Az EU Kohéziós Alap 2008-ban került két önkormányzat látókörébe. 2010-

re négyen fogtak össze Pécs környékén, mert együttműködéssel tudtak csak 

pályázatot benyújtani. Ön melyik települést tartja a dominánsnak a fejlesztés 

megvalósításában? 

 

A. Bogád     8 

B. Kozármisleny    18 

C. Nagykozár    5 

D. Romonya    4 

 



 

 

 

 

 

9. Kinek tulajdonítja a legerősebb szerepet abban, hogy a fejlesztés 

megvalósulhatott? 

 

A. központi kormányzat   1 

B. megyei önkormányzat  1 

C. önkormányzati társulás  5 

D. helyi önkormányzat   21 

E. országgyűlési képviselő  5 

F. polgármester    4 

G. helyi önkormányzati képviselő 0 

H. civil szervezet    0 

 

 

10.  Ön szerint melyik településen végezte el feladatát legjobban a kivitelező? 

 

A. Bogád     9 

B. Kozármisleny    17 

C. Nagykozár    4 

D. Romonya    5 

 



 

 

 

 

 

11.  Melyik településen végezte a legtöbb panasszal az építést a kivitelező? 

 

A. Bogád     1 

B. Kozármisleny    1 

C. Nagykozár    32 

D. Romonya    1 

 

 

 

 

12.  Honnan szerzett tudomást a beruházásról? 

 

A. Újságból     

    0 

B. Önkormányzati hirdetményből, 

tájékoztatásból  24 

C. Ismerősöktől, barátoktól, rokonoktól 

    5 

D. Internetről, a Társulás honlapjáról  

    3 

E. Egyéb módon     

    5 

 



 

 

 

 

 

13.  Hogyan oldja meg Ön jelenleg a szennyvize elvezetését? 

 

A. Elszikkad magától az emésztő gödörben 

  4 

B. Házi tisztítás után újra felhasználom 

  1 

C. Szippantó kocsival elszállítatom  

  32 

 

 

 

 

14.  Ha szippantat, milyen gyakran? 

 

A. Havonta    15 

B. Negyedévente   12 

C. Félévente    5 

D. Évente, vagy ritkábban  3 

 

 



 

 

 

 

15.  Rá fog kötni a szennyvízhálózatra, amikor elkészül a beruházás? 

 

A. Igen      34 

B. Nem      0 

C. Nem tudom, még nem döntöttem el. 3 

 

 

 

 

 

16.  Tudja, hogy körülbelül mennyibe kerülnek a munkálatok? 

 

A. 500 millió Ft    6 

B. 1 milliárd Ft    9 

C. 2 milliárd Ft    5 

D. Nem tudja / nem érdekli.  17 

 

 

 

Elemzés - Nagykozár 

A nagykozári megkérdezettek körében a projekttel kapcsolatos pontos adatok a 

második leggyakoribb válasz között szerepeltek több kérdés esetében is. Közel a 

válaszadók fele nem tudta, hogy mennyibe kerültek a munkálatok. Örültek, hogy sor 

került erre a fejlesztésre, és azt gondolták, hogy meg fogják valósítani, ezzel nem lesz 

probléma, viszont a kivitelezés minőségére itt volt a legtöbb (91%) panasz. A 

legdominánsabb a projektben szerintük Kozármisleny volt, és itt végezte el a kivitelező a 

legjobban a feladatát. A hozzájárulás mértékét elfogadhatónak tartották, és úgy ítélték 

meg, hogy elsősorban a helyi önkormányzatnak volt a legnagyobb szerepe a 

megvalósításban. 



 

 

 

Kérdések 

 

Összesített: 

 

1. Négy önkormányzat társulása pályázati támogatást nyert 

szennyvízberuházásra. Több helyi sajtótermék is beszámolt az uniós 

társfinanszírozású projekt támogatási szerződésének aláírásáról. Mikor írták alá 

a támogatási szerződést? 

 

A. 2000-ben.    9 

B. 2007-ben.    25 

C. 2012-ben.    56 

D. Idén év elején.   9 

 

 

 

2. Az EU és Magyarország a Környezet és Energia Operatív Program 

keretében Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny közös pályázatát 

jelentős támogatásban részesíti. Tudja Ön, hogy hány százalékos támogatási 

intenzitással írták alá 2012. novemberben a támogatási szerződést? 

 

A. 30 %     1 

B. 50%     15 

C. 70%     26 

D. 85%     51 

E. 100%     3 

 



 

 

 

 

 

3. 2013-ban víziközmű társulatot hoztak létre három községben, mert a 85 

%-os támogatási intenzitás mellé 15 %-os önrész hiányzott. A társulatot civilek 

és képviselők szervezték. Mikor kezdték szervezni a társulatot? 

 

A. Már 2010 előtt is többször gyűjtötték a pénzt.

    31 

B. 2010-ben alakult, még nem tudták, hogy nyer a 

pályázat.   24 

C. A támogatási szerződés aláírásával biztossá vált 

a támogatás, egy hónapra rá alakult a társulat 

szervező bizottsága.  34 

D. Nem tudom, még nem fizettem egy forintot 

sem.    9 

 

 

4. Mit gondol, a beruházás keretében hány ingatlan lesz rákötve a 

szennyvízhálózatra? 

 

A. 300     7 

B. 700     26 

C. 1200     40 

D. 2000     25 

 



 

 

 

 

5. Elfogadhatónak tartotta a víziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulás 

három változatot kínáló konstrukcióit? 

 

A. Számomra ingyen lett volna megfelelő. 6 

B. Kisebb is lehetett volna az összeg.  23 

C. Átlagos, elfogadható a hozzájárulás összege.

 57 

D. Többet is megállapíthattak volna, ha 

infrastruktúra helyreállítására fordítják. 9 

 

 

 

6. Örül annak, hogy megvalósul a szennyvízberuházás? 

 

A. Igen, vártam már.  93 

B. Nem, elégedett voltam a folyékony-hulladék 

szállító vállalkozókkal.  5 

C. Nem számít, eddig is az árokba, patakba 

engedtem a szennyvizet.  0 

 

 



 

 

 

 

 

7. Mit gondolt akkor, amikor olvasta, hogy támogatást nyert a beruházás? 

 

A. Nem lesz a fejlesztésből semmi. 6 

B. Megvalósítják a beruházást.  87 

C. Kampányfogás.   4 

 

 

 

 

 

8. Az EU Kohéziós Alap 2008-ban került két önkormányzat látókörébe. 2010-

re négyen fogtak össze Pécs környékén, mert együttműködéssel tudtak csak 

pályázatot benyújtani. Ön melyik települést tartja a dominánsnak a fejlesztés 

megvalósításában? 

 

A. Bogád     43 

B. Kozármisleny    28 

C. Nagykozár    7 

D. Romonya    18 

 



 

 

 

 

 

9. Kinek tulajdonítja a legerősebb szerepet abban, hogy a fejlesztés 

megvalósulhatott? 

 

A. központi kormányzat   3 

B. megyei önkormányzat  4 

C. önkormányzati társulás  27 

D. helyi önkormányzat   34 

E. országgyűlési képviselő  7 

F. polgármester    22 

G. helyi önkormányzati képviselő 0 

H. civil szervezet    1 

 

 

10.  Ön szerint melyik településen végezte el feladatát legjobban a kivitelező? 

 

A. Bogád     44 

B. Kozármisleny    18 

C. Nagykozár    5 

D. Romonya    26 

 

 



 

 

 

 

 

11.  Melyik településen végezte a legtöbb panasszal az építést a kivitelező? 

 

A. Bogád     15 

B. Kozármisleny    2 

C. Nagykozár    68 

D. Romonya    4 

 

 

 

 

12.  Honnan szerzett tudomást a beruházásról? 

 

A. Újságból 1 

B. Önkormányzati hirdetményből, 

tájékoztatásból 68 

C. Ismerősöktől, barátoktól, rokonoktól 

   15 

D. Internetről, a Társulás honlapjáról  

   4 

E. Egyéb módon     

   11 

 

 



 

 

 

 

13.  Hogyan oldja meg Ön jelenleg a szennyvize elvezetését? 

 

A. Elszikkad magától az emésztő gödörben 8 

B. Házi tisztítás után újra felhasználom 1 

C. Szippantó kocsival elszállítatom  88 

 

 

 

 

 

14.  Ha szippantat, milyen gyakran? 

 

A. Havonta    40 

B. Negyedévente   30 

C. Félévente    18 

D. Évente, vagy ritkábban  6 

 

 



 

 

 

 

15.  Rá fog kötni a szennyvízhálózatra, amikor elkészül a beruházás? 

 

A. Igen      92 

B. Nem      1 

C. Nem tudom, még nem döntöttem el. 5 

 

 

 

 

 

 

16.  Tudja, hogy körülbelül mennyibe kerülnek a munkálatok? 

 

A. 500 millió Ft     7 

B. 1 milliárd Ft     36 

C. 2 milliárd Ft     17 

D. Nem tudja / nem érdekli.   38 

 

 



 

 

Összefoglaló 

 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a nők nagyobb hajlandóságot mutatnak 

a véleménynyilvánításra, mint a férfiak. A válaszadók zömének életkora 60 év feletti volt, 

ami a vidéken élők esetében általánosnak mondható, hiszen a fiatalabbak inkább a 

nagyvárosokban élnek, ott dolgoznak. 

 

A kérdéseket 5 nagyobb témakörre lehet osztani: 

1. A beruházással kapcsolatos alapinformációk (finanszírozás mértéke, 

beruházás költsége, rákötések száma, tájékozódás forrása, stb.) 

Ehhez a témakörhöz leginkább kapcsolódó kérdések: 1, 2, 4, 12, 16 

A projekttel kapcsolatos legfontosabb, mondhatni kulcsinformációkkal tisztában voltak a 

településen élők, mert a helyi önkormányzatok és a víziközmű társulat is folyamatosan 

kommunikált az érintett lakosokkal, informálta őket az aktuális történésekről. 

2. A víziközmű társulat munkájának megítélése 

Ehhez a témakörhöz leginkább kapcsolódó kérdések: 3, 5 

A társulat létrehozását jó ötletnek tartották a megkérdezettek, munkáját pedig 

hasznosnak, illetve a hozzájárulásra felkínált konstrukciójukat elfogadhatónak ítélték meg, 

hiszen a három településen megkérdezettek 60%-nak volt ez a véleménye. 

3. A projekt kivitelezési munkáinak megítélése 

Ehhez a témakörhöz kapcsolódó kérdések: 10, 11 

A kivitelező cég a megkérdezettek közel fele szerint Bogádon végezte el legjobban a 

munkáját, míg 76%-ban az emberek úgy ítélték meg, hogy a legtöbb probléma 

Nagykozárban adódott. 

4. A projektről és a végeredmény hasznosságáról alkotott vélemény 

Ehhez a témakörhöz leginkább kapcsolódó kérdések: 6, 7, 8, 9, 15 

A megkérdezettek 95%-a örült annak, hogy megvalósul ez a beruházás, és 90%-a 

gondolta azt, hogy ez valóban létre fog jönni. A fejlesztés megvalósításában Bogádot 

tartották dominánsnak (45%) a 4 település közül, ami valószínűleg annak köszönhető, 

hogy ennek a községnek a polgármestere a BRNK ÖT Társulás elnöke, így nagy szerepet 

vállalt a fejlesztés koordinálásában. A fejlesztés megvalósulásában azonban a válaszadók 

35%-a a saját, tehát a helyi önkormányzatnak tulajdonította a legerősebb szerepet. A 

megkérdezettek összesen 94%-a rá fog kötni az új csatornarendszerre. 



 

 

5. Eddigi szennyvízkezelési szokások 

Ehhez a témakörhöz leginkább kapcsolódó kérdések: 13, 14 

A szennyvíz-elvezetést a lakosok zöme, 91%-a szippantó kocsival oldotta meg eddig, 

43%-uk pedig havi rendszerességgel szippantott. 
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