
 
 

SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁS 
 
 

INDULNAK A MUNKAGÉPEK! 
 
 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok,  
 

Kedves Közműtársulati Tagok! 
 
Örömhírrel szolgálhatunk! Néhány hete minden kivitelezői 
szerződés aláírásra került és hamarosan megindulnak a 
munkagépek is. Véget ért a mindannyiunk számára 
nehézkes adminisztrációs időszak, amely nélkül nem 

érhettünk volna el a célhoz, nem (csak) papírok készülnek, MÁR ÉPÜL A SZENNYVÍZCSATORNA A TÁPIÓ-VIDÉKEN! 
 

Pár hónappal ezelőtt megkezdődött a szennyvíztelepek kivitelezése illetve bővítése, ezen a téren a tervezett ütemben, jól 
haladnak a munkálatok. Most készül minden település utcaszintű kivitelezési terve, így hamarosan lakossági fórumokon 
is tájékoztatást fogunk adni a pontos részletekről. 
 

Alig több mint egy év alatt sikerült megerősítenünk a víziközmű-társulatot és az előírásoknak megfelelően igazolni, hogy 
meg lesz az önerő.  Együtt sokat tettünk, a lakossági összefogás nélkül nem jutottunk volna el idáig. 
 

Az elmúlt egy évben több mint kétezren kezdték el újra fizetni hozzájárulásukat a víziközmű-társulathoz, közel 
ugyanennyi új előtakarékossági szerződést regisztráltunk, mert a döntő többség a részletfizetést választotta. A jól 
teljesítők aránya jelenleg meghaladja a 85%-ot, erre igazán büszkék lehetünk! 
 

Nemsokára, 2013-ban az érintett ingatlanok döntő többsége előtt már a földben lesz a csatorna, a rácsatlakozás 2014 
őszén lesz lehetséges, mert akkorra készülnek el az elvezetett szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telepek. Ettől 
kezdve használhatják a korszerű szennyvíz-elvezetést. Itt szeretnénk megköszönni (mindazoknak, akiket illet) a 
példás támogatást! 
 

Arról is beszélnünk kell, hogy még mindig vannak „kétkedők”. Az év elején több ezer levelet küldött ki a társulat, hivatalos 
formában értesítettünk minden érintettet a fizetnivalókról. A víziközmű-társulat garancia arra, hogy aki teljesít, joggal 
elvárhassa, hogy más se maradjon ki, de figyelnünk kell arra, hogy megfizethető maradjon a hozzájárulás. Jó hír, hogy 
még mindig él a részletfizetési lehetőség és az érdekeltségi hozzájárulás összege nem változott az elmúlt évek 
alatt! 
 

A részletfizetés és az állami támogatás azonban csak azoknak él, akik élni akarnak vele! Nem adhatunk kedvezményes 
lehetőséget annak, aki késlekedik, és nem veszi komolyan több mint 20.000 család erőfeszítéseit. Ugyanakkor, aki még 
nem fizeti a hozzájárulását, már az is láthatja az eredményeket. A jogszabályok szerint hamarosan be kell hajtanunk 
az elmaradásokat.  
 

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy elhalasszuk az elmaradások hivatalos behajtását, de most, hogy az építés 
is megkezdődik, a kifogások ideje lejárt. 
 

A közeljövőben egyre többet beszélhetünk az építési-, műszaki kérdésekről. Bár még sokat kell tennünk, 
elmondhatjuk, hogy jól haladunk, megérte összefognunk, köszönjük a kitartást és a támogatást! 
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FONTOS INFORMÁCIÓK – KÉRJÜK, MUTASSA MEG A SZOMSZÉDJÁNAK IS! 
 

 


