AbádszalókKunhegyes közös
szennyvízelvezetési
és –tisztítási projekt

Kedves Abádszalókiak, Kedves Kunhegyesiek!
A Tisza-tavi régió két nagy településén végéhez közeledik a 3,5 milliárd forintos környezetvédelmi szennyvizes
beruházás, az „Abádszalók-Kunhegyes közös szennyvízelvezetési és –tisztítási projekt.” Projektazonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0076
Nem volt egyszerű sem a kunhegyesi, sem az abádszalóki emberek élete az elmúlt hónapokban, de hamarosan elérkezik az idő, hogy kényelmesebben, komfortosabban élhessenek, és az eredeti állapotban kapják vis�sza útjaikat, járdáikat.
Fazekas Sándor miniszter még 2012 szeptemberében Kunhegyesen tette le a szennyvízelvezetési és tisztítási projekt alapkövét, a munkálatok 2013 júliusában kezdődtek.
A két település lakossága folyamatos tájékoztatást kapott, hol lakossági fórumokon tehették fel kérdéseiket a
településvezetőkhöz, a beruházásban résztvevőkhöz, hol szórólapon olvashattak arról, hogy a szennyvízcsatorna bekötésével kapcsolatban milyen tennivalóik vannak.
- 2014 augusztusától folyamatosak a rákötések Kunhegyesen - mondta Szabó András polgármester,
az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás elnöke.
Azok a lakástulajdonosok, akik a műszaki átadás-átvételig (várhatóan 2015. szeptember 11.)
rákötnek a hálózatra, addig a napig mentesülnek a keletkezett szennyvíz díjkötelezettsége, valamint a bekötés díja alól.
A bekötést továbbra is egy erre rendszeresített bekötési nyomtatványon a Társulásnak kell bejelenteni, amelyet továbbítanak a hálózatot üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. illetékes üzemigazgatóságának.
Az ingatlanokon belül építendő csatorna munkáinak elvégzése és a kivitelezési költsége a
tulajdonost terheli.
Mindkét településen élőktől azt kérjük, hogy mielőbb csatlakozzanak a megépített szennyvízcsatornára, hiszen a komfortosabb élet mellett védik a környezetet.
A bekötési nyomtatvány beszerezhető:
Kunhegyesen a Polgármesteri Hivatal, Szabadság tér 1. (Vagyongazdálkodási csoport) vagy letölthető a
www.kunhegyes.hu oldalról. Ügyfélfogadás hétfőn, kedden és pénteken 8.00-12.00 óra között, szerdán 8.0016.30 óráig.
Abádszalókon az ingatlantulajdonosoknak az Abádszalóki Víziközmű Társulatnál kell beszereznie az igazolást arról, hogy az érdekeltségi hozzájárulás teljes összege befizetésre került. Az iroda a Tiszafüred és Vidéke
Takarékszövetkezetben van, címe: 5241 Abádszalók, István király utca 8.
Az igazolást a városházán, az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal műszaki irodájában (Abádszalók,
Deák Ferenc utca 12.) kell bemutatni, ahol írásban kapja meg a hozzájárulást a hálózatra történő rákötéshez.
Abádszalókon mindkét helyszínen ügyfélfogadási időben állnak az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.
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:
• szabadon és láthatóan kell hagyni a telekhatáron a tisztítóidomot, továbbá
• az ingatlanon belül azt a pontot, ahol az újonnan épített bekötőcsatornát összekötik az épületből kivezető
csatornával.
Ha a kiépítés szakszerű, az előírásoknak megfelelő, akkor az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
képviselője a rendszert átveszi. A sikeres átvételt követően - melyről jegyzőkönyv készül - a bekötőcsatorna
szabadon hagyott két pontja is visszatemethető és a bekötőcsatorna üzembe helyezhető.
A korábban az ivóvízellátásra vonatkozó „Szolgáltatási szerződés” helyett az üzemeltető új szerződést köt ivóvízellátásra és szennyvízelvezetésre, és ekkortól a szolgáltatás díjköteles.
• A tisztítóidomtól befelé az ingatlanon belül kiépített szennyvízcsatorna az ingatlantulajdonos üzemeltetésében marad!
• Csapadékvizet és állati eredetű szennyvizet szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos!
• Tilos a meglévő szennyvíz szikkasztóaknát a szennyvízcsatornára rákötni!
• Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzasztott szikkasztóaknából a pangó szennyvizet az
utcai közcsatornába átszivattyúzni!
• A közcsatornába úgynevezett „friss” szennyvizet szabad csak bevezetni!

Kedves Olvasók, Tisztelt Kunhegyesi Abádszalóki Lakosok!
A beruházást követően a két település szennyvíz csatornázottsága 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
szennyvízcsatornára.
A megépült szennyvízcsatorna-hálózatra a rákötés kötelező, aki ezt nem teszi, arra
környezetterhelési díjat rónak ki az önkormányzatok. Erről a 2003. évi LXXXIX. törvény
rendelkezik. A törvény célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban
elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy energiakibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.
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 alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe,
a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90.
naptól terheli. Ez Kunhegyesen, valamint Abádszalókon 2015. december 1-jétől válik
esedékessé. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/köbméter.
Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás
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