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Kedves Kunhegyesi Polgárok!
Az uniós projekt keretében megépült a hálózat a városban, 

amely révén településünkön immár a 95 %-os csatornázottságot 
érjük el.

Az Abádszalók és Kunhegyes társulásával megépült közel 3,5 
milliárd forintos környezetvédelmi beruházás a két város 14 
ezer lakosának teszi kényelmesebbé az életét.

A Kunhegyes Város Önkormányzata internetes oldalán a 
www.kunhegyes.hu önkormányzati portálon 2014. november 
19-én megjelent  tá jékoztató  a lapján városunkban 
elkezdődhettek a rákötések. A megjelent híranyag szerint a 
beruházással érintett összes utca ráköthet! Az ott közzétett 
információkat most az újság hasábjain is szeretnénk eljuttatni 
minden kedves olvasónkhoz.

Az első lépések, a szennyvízbekötés menete
A bekötést – az arra rendszeresített bekötési nyomtatványon- 

előzetesen be kell jelenteni a Társulásnak, amely továbbítja a 
bekötési igényeket a hálózatot üzemeltető Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zrt. illetékes üzemigazgatóságának. A bekötési 
nyomtatvány beszerezhető a Társulás Információs Központ-
jában: Polgármesteri Hivatal Kunhegyes, Szabadság tér 1., 
Vagyongazdálkodási Csoport (2. ajtó) Ügyfélfogadás: Hétfőn, 
Kedden, Pénteken: 8:00 – 12:00, Szerdán:  8:00 – 16:30

Kinek a feladata a bekötés kivitelezése
Az ingatlanon belül építendő csatorna munkáinak elvégzése, 

és a kivitelezési költsége a tulajdonost terheli! 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. internetes oldalán, a 

www.trvzrt.hu webcímen az „Ügyfélszolgálat” fülön a 
„Letölthető dokumentumok” között található „Csatorna 
rákötési, illetve bekötési tájékoztató” közleményben foglaltakat 
megerősítve az alábbi tudnivalókkal egészítjük ki. 

A szennyvízcsatorna beruházás keretében a bekötőcsatorna 
160 mm átmérőjű KG-PVC csőből épült meg. A bekötőcsatorna 
végpontja általában telken belül, az utcai kerítéstől 0,5 – 1,0 m-
re megtalálható. A bekötőcsatorna végpontjára egy tisztító-
idomot helyeztek, amely 160 mm-es KGPVC (narancssárga 
színű) műanyag csőből és idomokból készült. 

Az ingatlan felé tovább építendő bekötőcsatorna 110 mm 
átmérőre leszűkítendő. A bekötőcsatorna javasolt lejtése 2-3 
ezrelék, azaz folyóméterenként 2-3 milliméter. A bekötőcsator-
na építése házilagosan is történhet, de javasoljuk szakképzett 
vállalkozóval történő építését. Ez utóbbi esetben a bejelentő 
nyomtatványt a kivitelezőnek a megjelölt helyen alá kell írnia és 
le kell bélyegeznie. A bekötőcsatornára két pont kivételével a 
föld visszatölthető:

- ellenőrzés céljából szabadon és láthatóan kell hagyni a 
tisztítóidomra történő rácsatlakozást, továbbá

- az ingatlanon belül azt a pontot, ahol az újonnan épített 
bekötőcsatornát összekötik az épületből kivezető csatornával.

A csatlakozási pontok eltakarása csak az üzemeltető TRV Zrt. 
ellenőrzését követően lehetséges. 

A TRV Zrt. díjszabása alapján a szennyvíz bekötés 
átvételének díja 4.244,- Ft + 27 % ÁFA = 5.390,- Ft/db, amely a 
Társulás döntése alapján a 2015. augusztus hónap 31. napjáig 
elvégzett rácsatlakozás esetén a tulajdonos (lakó) helyett 
átvállalásra kerül, az ezt követő időszaktól a tulajdonost terheli.

Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az 
üzemeltető TRV Zrt. szakembere a rendszert átveszi üzemel-
tetésre. A sikeres átvételt követően, melyről jegyzőkönyv ké-
szül, a bekötőcsatorna szabadon hagyott két pontja (tisztító-
idom felőli és a lakás csatlakozás felőli) is visszatemethető és a 
bekötőcsatorna üzembe helyezhető.

A korábban az ivóvízellátásra vonatkozó „Szolgáltatási szer-
ződés” helyett az üzemeltető új szerződést köt ivóvízellátásra és 
szennyvízelvezetésre, és ekkortól a szolgáltatás díjköteles. 

Kedvezményes rákötési lehetőség 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

11. § (1) bekezdése értelmében azon fogyasztónak, aki a 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat 
kell fizetnie.

Mint ismert, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi  
CCIX. törvény alapján, ha a szükséges víziközmű-rendszer a 
közterületen rendelkezésre áll, akkor az ingatlan tulajdonosa 
köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni.

Bizonyára mindenki egyetért azzal, hogy a város közös 
érdeke az, hogy a rákötések szakszerűen, minél nagyobb 
mértékben megvalósuljanak. Nem lehet célja az önkor-
mányzatnak, hogy egy ilyen, egyszer előforduló tömeges 
rákötés esetén tömegesen szabjon ki talajterhelési díjat. Inkább 
támogatnunk kell azt, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokkal 
az ingatlan tulajdonosok megvalósítsák a rákötéseket.

A TRV Zrt. szolgáltató díjkedvezményben részesíti azokat a 
tulajdonosokat, akik a szennyvíztisztító telep sikeres próba-
üzemének végéig – várhatóan 2015. augusztus 31-ig – ráköt-
nek a hálózatra, ezen időszakon belül a tisztítási és elvezetési díj 
nem terheli a tulajdonost, a díjfizetés csak a fentiek szerint, az új 
ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre szóló szerződés 
megkötésétől lép életbe.

Amennyiben a tulajdonos ezen időpontig a rákötést meg tudja 
valósítani, tehát rá tud kötni, akkor mentesül a talajterhelési 
díjfizetési kötelezettség alól a 2015. augusztus 31-ig tartó 
időszakra.

A fenti jogszabályok alapján a kiépült víziközmű-hálózatokra 
való rácsatlakozás az érintett ingatlan tulajdonosok számára 
gazdaságilag indokolt és egyben törvényileg kötelező.

Fontos tudni:
- A tisztítóidomtól befelé az ingatlanon belül kiépített 

szennyvízcsatorna az ingatlantulajdonos üzemeltetésében 
marad!

- Csapadékvizet és állati eredetű szennyvizet szennyvíz-
csatornába vezetni szigorúan tilos!

- Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduz-
zasztott szikkasztóaknából a pangó szennyvizet az utcai 
közcsatornába átszivattyúzni! 

- A közcsatornába úgynevezett „friss” szennyvizet szabad 
csak bevezetni!

A beruházással érintett összes utca ráköthet!

Figyelem!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kunhegyes városban 

2015. március 01-től a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyűjtését Papp Imre 
(Kunhegyes, Csete köz 2.) egyéni vállalkozó végzi, kéréseikkel 
hozzá forduljanak, akik e közszolgáltatást igénybe kívánják 
venni.

A beruházást követően a két település szennyvíz csator-
názottsága egy magasabb szintre emelkedik, a csatornázott 
lakóingatlanok komfortosabbá válnak. 

Nő a szennyvíztisztító telep teljesítménye, és javul a Tisza 
vízminőség védelme, ezért javasoljuk, hogy mielőbb éljenek a 
lehetőséggel, és csatlakozzanak a megépített szennyvíz-
csatornára. 

Információs vonal: + 36 59 530-500, 
Vagyongazdálkodás Ollári Balázs, és Győr Zsolt munka-

napokon Hétfőn, Kedden, Pénteken: 8:00 – 12:00, Szerdán:  
8:00 – 16:30.

 Kunhegyes Város Önkormányzata

http://www.kunhegyes.hu
http://www.trvzrt.hu

