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Azért, hogy a beruházásban érin-
tettek ismerjék és láthassák; mi a 
beruházás mûszaki tartalma és 
milyen teendők lesznek, a most 
kiépítendő rendszert mutatjuk 
be az alábbiakban.

Szennyvíztisztító
A beruházási program egyik 

legnagyobb értékû része az 
érdi regionális szennyvíztisztító 
megfelelő tisztítókapacitásának 
kiépítése. Jelenleg naponta kb. 
4.000 m3 szennyvíz érkezik a 
telepre, ám a bővítés után a telep 
hidraulikai kapacitása 15.370 
m3/nap szárazidei szennyvíz 
lesz. Ez azt jelenti, hogy csapa-
dékmentes napon ennyi szenny-
vizet lesz képes megtisztítani 
a telep. A tisztítótelep új részé-
nek munkálatai idén tavasszal 
elkezdődtek. A vízjogi engedé-
lyek beszerzése után most már 
a mûtárgyak építése következik. 
A tervek szerint mire az újon-
nan megépülő csatornahálózat-
ból érkező szennyvizet fogadni 
kell, meglesz a szükséges tisztí-
tókapacitás is.

Gyûjtőhálózat, átemelők
A szennyvíztisztítóba az egyes 

utcákban kiépített csatorna-
hálózatból a gyûjtőcsatornákon 
és az átemelőkön keresztül 
érkezik a szennyvíz. A tervek 
szerint 72 új átemelőt fognak 
építeni a három érintett telepü-
lésen, valamint 20 darab – már 

meglévő – átemelő rekonstruk-
ciója is szükséges ahhoz, hogy 
megfelelő paraméterekkel tud-
jon mûködni a hálózat. Nagyon 
sok köztéri átemelőt azért ter-
veztek be, hogy egy-egy „mélye-
désben” levő utca alsó részén 
levő ingatlanokról fel lehessen 
nyomni a fő gerinchez a szenny-
vizet. Érden sok ilyen utca van, 
ahol mondjuk az utca két vége 
egy-egy nagyobb forgalmú utca 
és az utca közepén levő házak 
felé lejt. Ilyenkor egy-egy kisebb 
átemelőt kell építeni.

Bekötővezetékek
Az utcában vezetett csatorná-

ba a bekötővezetéken keresztül 
érkezik a szennyvíz az ingatlan-
ról. A közös program keretében 
a bekötővezetéket kiépítik. 
A szennyvíz bekötővezeték vég-
pontja a jogszabályi meghatáro-
zás alapján: 
a)  gravitációs bekötés esetén: 

a telekhatáron belül, attól 
legfeljebb 1 m távolságra 
telepített ellenőrzőaknáknak 
vagy ellenőrző-, tisztítónyí-
lásnak a kimeneteli oldala

b)   kényszeráramoltatású bekö-
tés esetén:

ba)  az ingatlan szennyvizeit 
gravitációs szennyvíz-törzs-
hálózatba juttató rendszer 
csillapító aknájának a 
szennyvíz-törzshálózat felő-
li oldala,

A házi hálózat kiépítésének szempontjai

Csak a befizetésekkel rendben levõ tulajdonosok  

köthetnek majd rá a csatornára
bb)  az ingatlan szennyvizeit 

kényszeráramoltatású 
szennyvíz-törzshálózatba 
juttató rendszer esetében az 
átemelő szivattyú nyomóol-
dali csonkját követő elzáró 
szelvény.

A program keretében kiépíten-
dő bekötővezeték része lesz a 
fentiek szerint gravitációs bekö-
tés esetén a tisztítónyílás is.

Házi szennyvízhálózat
A házi szennyvízhálózat az 

ingatlanon keletkező szennyvíz 
összegyûjtését szolgáló és azt 
a bekötővezeték végpontjához 
továbbító hálózat. Praktikusan 
a legtöbb esetben ez azt jelen-
ti, hogy a házból kijövő háló-
zatot rákötik a bekötővezeték 
végét jelentő tisztítónyílásra. 
A jogszabályok szerint a házi 
szennyvízhálózat az ingatlanon 
lévő építmény (épület) tarto-
zékát képezi, annak kiegészítő 
elemeivel együtt (így például a 
házi átemelő is ennek része). 
Mivel a házi szennyvízháló-
zat az ingatlantulajdonos saját 
ingatlantulajdonán belül, annak 
költségére megvalósuló beru-
házás, ezért nem képezheti a 
közös beruházás részét. Mind a 
pályázati feltételek, mind a jog-
szabályok egyértelmûen kizár-
ják annak lehetőségét, hogy 
az EU-s pénzből a házi szenny-
vízhálózat bármely részét meg 
lehessen valósítani. Tehát az 
ingatlantulajdonos feladata, 
hogy a saját tulajdonában levő 
ingatlanon belüli házi szenny-
hálózatot kiépítse. Az építést 
akkor érdemes és kell elkezde-
ni, amint a bekötővezeték építé-
se befejeződött. Nagyon fontos! 
A házi szennyvízhálózat rákö-
tését a bekötővezetékre csak 
akkor szabad elkészíteni, ha 
erről külön értesítést („Rákötési 
engedélyt”) kapott a tulajdo-

nos! Az idő előtt, illegálisan 
rákötött ingatlantulajdonosok 
komoly károkat okozhatnak, 
hisz meghiúsítják, késleltetik 
az újonnan épült utcai gerinc 
mûszaki próbáit, átvételét. Ezért 
a jogszabályok szerint milliós 
nagyságrendû bírsággal is szá-
molhat, aki idő előtt ráköt!

A jogszabályi előírások alap-
ján a házi szennyvízhálózat 
kiépítéséhez a korábban kiépült 
csatornaszakaszok esetén is 
szükséges egy tervdokumentá-
ció készítése. A most zajló beru-
házás során – tekintettel arra, 
hogy nagy mennyiségû egyidejû 
bekötésre lesz szükség – ezt 
jelentősen leegyszerûsítik, nem 
kérnek annyi és olyan mélységû 
dokumentumot, azonban bizo-
nyos minimális dokumentáció 
elkészítése szükséges lesz. Ezt 
megfelelő szakértelemmel és 
akkreditációval rendelkező szak-
ember készítheti majd el. Ennek 
részleteiről a későbbiekben 
– megfelelő időben – részletes 
tájékoztatás lesz.

A mûszaki átvétel 
A leendő üzemeltető az 

előre meghatározott ütemezés 
szerint veszi majd át az elké-
szült közcsatornaszakaszokat. 
A mûszaki átadást követően a 
beruházó Társulás „Rákötési 
engedélyt” fog eljuttatni min-
den érintett ingatlantulajdo-
noshoz. Ennek nyomán ismert 
lesz az is, hogy mely dátumtól 
kezdve lehet rákötni. Ekkor kell 
és lehet a házi szennyvízháló-
zat korábban említett rákötését 
megvalósítani. A házi szenny-
vízhálózatot tervező szakember 
felelőssége lesz, hogy nyilat-
kozzon arról, hogy a rákötés 
szakszerûen történt meg. Így 
később, ha gondok adódnak, 
akkor ő felel azért, hogy ki 
legyen javítva és megfelelően 
mûködjön.

 A szolgáltatási szerződés 
megkötésének feltételei
A szerződéskötés szennyvíz-

elvezetési helyenként történik 
majd. A vonatkozó jogszabály 
szerint külön-külön szennyvíz-
elvezetési helynek számít min-
den ingatlan, illetőleg azon belül 
mindazon épület, épületrész, 
önállóan használható bérlemény, 
amelyek vízhasználata mellék-
szolgáltatási szerződés alapját 
képező mellékvízmérővel mért, 
és szennyvizei elvezetését a házi 
szennyvízhálózat biztosítja. 

Amint azt már korábban is 
megismerhették, praktikusan 
tehát minden vízórával, illetve 

minden önálló helyrajzi szám-
mal (társasházak esetén „albe-
téttel”) rendelkező ingatlan vagy 
ingatlanrész egy egységnek szá-
mít.

Az Érdi Csatornamû Társulat 
igazolást ad majd azon tagja-
inak, akik rendben vannak a 
befizetéseikkel, ők ennek alap-
ján jogosultak lesznek külön díj 
megfizetése nélkül rákötni annyi 
egységet, amennyi után megfi-
zették a hozzájárulást. Aki nem 
tagja a társulatnak és nem fizette 
meg a társulati érdekeltségi hoz-
zájárulást, a vonatkozó jogsza-
bály szerint kell majd megfizesse 
a csatlakozás díját.

Társulati hírek
„Csatorna fórumok” szeptemberben

Szeptember hónap folyamán lakossági fórumokat szervezünk a csatornaépítés téma-
körében, amelyek meghívói megjelennek az Érdi Újságban is. Azért, hogy a kivitelezők 
is megalapozott válaszokat tudjanak adni – mindjárt ott a helyszínen – , arra kérjük, 
amennyiben olyan közérdekű kérdése van, amely a csatornaépítéssel kapcsolatos, küldje 
el e-mailben az info@erdicsatornazas.hu címre vagy postán az Érd, Szabadság tér 12 
címre! Telefon: 0623/521340

A nulladik ütem utcalistája kapcsán

Az Érdi Újság múlt heti számában közölt utcalista nyomán több társulati tag érdeklődött, 
hogy az ő utcájuk miért nem szerepel ebben a listában. A tervezők és a műszaki (organi-
zációs) szempontokat szem előtt tartó szakemberek 208 csatornaszakaszt javasoltak az 
első időszakra a programban összesen érintett 1.517 szakaszból. Érthető tehát, hogy nem 
lehet minden utcában azonos időben kezdeni, van egy építési kapacitás is, amelyre tekin-
tettel kellett lenni. Az első időszakban beinduló építésekkel párhuzamosan készítik elő az 
újabb ütemeket, amelyekben szerepelni fog minden olyan utca, amely csatornaépítéssel 
érintett és amelynek lakói rendszeresen fizetik a hozzájárulást. 

Újból az ikerházak érdekeltségi hozzájárulásáról

A szennyvíz-elvezetési program beruházásainak összértéke a három érintett településen 
kb. 32 milliárd Ft. Ebből Érdre kb. 24,4 milliárd Ft jut, amelynek legnagyobb részét 
–  kb. 19 milliárd Ft-ot  –  az EU-tól illetve Magyar Államtól kapott támogatás teszi ki. 
Az érdiekre tehát kb. 5,4 milliárd Ft önrész biztosítása hárul. Egy egyszerű számítással 
könnyen ellenőrizhető, hogy ha 17.200 egységgel számolunk, akkor egy egységre több, 
mint 310.000 Ft jut. Mivel az érintettek ebből 250.000 Ft-ot fizetnek be egységenként, a 
fennmaradó részt az önkormányzat egyéb forrásból biztosítja.

Az önrész egyenlő elosztása a jogszabályok alapján úgy történik, hogy minden egyes 
olyan egység, amely szennyvizet termel és bocsát be a rendszerbe, egy egységet képez. 
Ez lehet egy önálló családi ház vagy egy társasház (ikerház) önálló lakása. A teljes önrészt 
pedig el kell osztani a teljes szennyvízelvezető rendszert használó egységek (önálló 
lakások) számával. 

Tehát az önrész elosztása az egységekre nem aszerint történik, hogy az adott ingatlan 
előtt hány méter csövet építenek vagy hány bekötést alakítanak ki. Mindenki, aki 
szennyvizet bocsát be a közcsatornába, amelyet a gyűjtővezetéken, átemelőkön keresztül 
eljuttatnak a szennyvíztisztítóba és ott megtisztítják, egy egységnyi hozzájárulást fizet, 
amelyért egy rákötési jogot kap a hálózatra. Azonban a rendszer elemeinek kialakításánál 
elsősorban a műszaki szempontokat kell figyelembe venni, azaz csak akkor épül több 
csonk társasházak esetén, ha az műszakilag indokolt.

 Simó Károly, Érdi Csatornamű Társulat elnökhelyettes

helyi társadalom


