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Kunhegyesi Híradó

Tisztelt Lakosok!
Felhívom a ﬁgyelmet, hogy aki még nem végezte el az
újonnan épült szennyvíz-csatornarendszerre a rákötést, az
2016. évre vonatkozóan már talajterhelési díj megﬁzetésére
kötelezett, mivel a lakosok részére díjmentes rákötésre 2015.
december 31-ig volt lehetőség.
A talajterhelési díjﬁzetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
A talajterhelési díj mértéke: 1 800 Ft/m3
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási
célú felhasználásra ﬁgyelembe vett víz mennyiségével.
A mulasztó lakosokról és felhasznált vízfogyasztásukról
az üzemeltető TRV Zrt. szolgáltat adatot,ezt követően a
Polgármesteri Hivatal tájékoztatást és bevallás nyomtatványt küld ki, mely alapján megállapításra kerül a talajterhelési díj mértéke.
A talajterhelési díj megﬁzetése alól mentesül az, aki ráköt
a meglévő szennyvíz-csatorna hálózatra!
Az ingatlanon belül építendő csatorna munkáinak elvégzése, és a kivitelezési költsége a tulajdonost terheli!
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 mre megtalálható. A bekötőcsatorna végpontjára egy tisztítóidomot helyeztek, amely 160 mm-es KGPVC (narancssárga
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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 bekötőcsatorna 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. Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az üzemeltető TRV
Zrt. szakembere a rendszert átveszi üzemeltetésre. A sikeres
átvételt követően, melyről jegyzőkönyv készül, a bekötőcsatorna szabadon hagyott két pontja (tisztítóidom felőli és a
lakás csatlakozás felőli) is visszatemethető és a bekötőcsatorna
üzembe helyezhető. Az élőre-kötés felülvizsgálatának díj
összege: 5.390.- Ft.
A korábban az ivóvízellátásra vonatkozó „Szolgáltatási
szerződés” helyett az üzemeltető új szerződést köt
ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre, és ekkortól a
szolgáltatás díjköteles.
Fontos tudni:
- A bejelentés nélküli rákötés illegális rákötésnek minősül,
mely büntető díjtétel alkalmazását vonja maga után!
- A tisztítóidomtól befelé az ingatlanon belül kiépített
szennyvízcsatorna az ingatlantulajdonos üzemeltetésében
marad!
- A csapadékvizet és állati eredetű szennyvizet szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos!
- Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzasztott szikkasztóaknából a pangó szennyvizet az utcai
közcsatornába átszivattyúzni!
- A közcsatornába úgynevezett „friss” szennyvizet szabad
csak bevezetni!
Kérem az érintettek szíves együttműködését!
Dr. Pénzes Tímea
Kunhegyes Város Jegyzője

FELHÍVÁS
Felhívjuk a városban működő társadalmi szervezetek,
egyesületek, gazdasági szervek és intézmények vezetői
ﬁgyelmét, hogy a következő önkormányzati alapítású kitüntető
díjakra tehetnek javaslatot:
- „PRO URBE KUNHEGYES” kitüntető díj
- „Kunhegyes Város Egészségügyi és Szociális
Szolgálatáért” díj
- „Kunhegyes Város Kultúrájáért” díj
- „Kunhegyes Város Sportjáért” díj
- „Kunhegyes Város Díszpolgára” cím
- „Kunhegyes Városért végzett Társadalmi munkáért” díj
A javaslattételek feltételeiről, a díjak adományozásának
módjáról bővebb felvilágosítás kapható a Polgármesteri Hivatal
(Kunhegyes, Kossuth L. u. 58.) Törzskar.
A díjak adományozására minden év április 30-ig lehet
javaslatot tenni, melyet Kunhegyes Város Polgármesteréhez
kell benyújtani.
Kunhegyes Város Önkormányzata

