
 

 

Tisztelt Lakosok! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kunmadaras településen az új szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztisztító telep 

kivitelezése lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása 2022. június 29-én befejeződött. 
 

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy azok akik a szennyvízhálózatra még nem kötöttek rá, az 

ingatlanok belső szennyvízelvezető rendszerének kiépítését kezdjék meg. 

Az ingatlanon belül elhelyezett műanyag tisztítóaknára történő rácsatlakozás a belső szennyvízrendszer 

kiépítését követően folyamatosan elvégezhető. 

 

Rácsatlakozási feltételek 
 

Az ingatlanon belül kiépített szennyvízvezetéket, elkészülte után – 2 munkanapon belül – be kell jelenteni TRV Zrt. 

karcagi ügyfélszolgálati irodájában : 

 Cím:   Karcag, Kisújszállási út 24. 

 Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd: 800-1500 óráig 

    szerda:  1200-1800 óráig 

 

A bejelentéshez szükséges dokumentumok: 

- legutóbbi vízdíjszámla, 

- személyi igazolvány,  

- lakcímkártya 

 

1. Amennyiben a felhasználási helyen változás történt (elhalálozás, tulajdonváltozás, stb.), kérjük, szintén keresse fel 

személyesen a TRV Zrt. karcagi ügyfélszolgálati irodáját és kezdeményezze a felhasználási hely átírását!  

Az ehhez szükséges nyomtatványok:  

o aláírt adatváltozást bejelentő lap 

o a változást igazoló okirat; adásvételi- vagy bérleti szerződés 

o birtokbaadási jegyzőkönyv vagy nyilatkozat az átvételi mérőállásról 

o 15 napnál nem régebbi tulajdoni lap, amennyiben a felhasználó személyében történő változás bejelentése  

15 napon túl történik 

o tulajdonosi hozzájárulás több tulajdonos esetén 

o Halálesetnél: jogerős hagyatéki végzésig halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzést követően 

hagyatéki végzés vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 

 

2. Kérjük, hogy a műanyag tisztítóaknára történő rákötésnél, ha lehetőség van rá, a földtakarást ne végezzék el addig, 

amíg a TRV Zrt. azt felül nem vizsgálta, át nem vette! 
 

3. A felülvizsgálat díjköteles.  

Fizetendő díj:  Lakosság:  3500 Ft/rákötés 

   Közület: 6350 Ft/rákötés 

 

melyet az ügyfélszolgálati irodában történő bejelentéskor bankkártyás fizetéssel, vagy csekken kell azonnal 

megfizetni. Ezt követően a TRV Zrt. 1-2 héten belül az ügyfél lakcímére postázza a közszolgáltatási szerződést, 

melyet aláírást követően a díjbefizetést igazoló csekk fénymásolatával együtt postázni kell a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. címére: 5000. Szolnok, Kossuth L u. 5. 

 
 

4. Amennyiben a rákötés megtörténik, de az igénybejelentés elmarad, a szolgáltató Kötbér megfizetésére kötelezheti a 

felhasználót. 
 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban bizalommal forduljanak a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

munkatársaihoz. 
 

 

Fontos információk 
 

1. A kivitelezési munkákat – csövek fektetését, az ingatlanon belül elhelyezett tisztítóaknára történő rákötést – célszerű 

szakemberrel végeztetni, aki garanciát vállal az elvégzett munkájára. 

2. A belső szennyvízelvezető rendszernek vízzárónak kell lennie. A rendszerbe beszivárgó talajvíz költségnövekedést okoz 

és akadályozhatja az üzemszerű működést. 

3. A belső építendő vezeték anyaga, átmérője: D 110 PVC, lejtése min. 3 – 5 % legyen. 

4. Pinceszint gravitációs módon nem köthető a házi csatornavezetékhez. 



5. A csatornahálózat és szennyvíztisztító telep biztonságos működése érdekében a csatornahálózat bármely pontján TILOS 

az állattartásból származó hígtrágya, valamint a csapadékvíz közcsatornába való bevezetése.  

6. TILOS továbbá olyan szilárd anyagok (ruhanemű, pelenka, építési törmelék, eü-i eszközök, állati tetemek, 

tyúktollak, tyúkbelek), valamint olyan szennyezőanyagok bevezetése, mely a szennyvíztisztító műben dolgozók 

egészségét veszélyezteti, az üzemszerű működést akadályozza, rongálja, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi! 

7. A meglévő zárt szennyvízgyűjtő berendezéseket a tervezett gyűjtőrendszerből ki kell iktatni, rajta szennyvizet 

átfolyatni TILOS! A szennyvíztározó tartalmát el kell szállíttatni, a tározót ezt követően amennyiben nem szigetelt 

és nem vízzáró, el kell bontani! 

8. Az építés során az általános érvényű szabványokban, szakági előírásokban foglaltakat szigorúan be kell tartani. 

9. A műszaki átadás-átvételt követő héten az érintett ingatlanoknál a TRV Zrt. elvégzi a vízmérők leolvasását, melyhez 

kérjük, hogy a vízóra aknák kitakarítását végezzék el. 

10. Felhívjuk figyelmüket, hogy a rákötések átvételét követően a jelenlegi közüzemi szerződésük módosítása szükséges, mely 

– tekintettel a kiépült bekötések magas számára – időigényes folyamat, ezért várhatóan a csatornadíjak számlázása első 

alkalommal az átvételt követően időben elcsúsztatva, egyösszegben történik. 

11. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben a rákötések az újonnan megvalósult szennyvízhálózat műszaki 

átadását követő 6 hónapon belül nem történnek meg, talajterhelési díjat kell utólag, egyösszegben fizetni a 

fogyasztott ivóvízmennyiség után, melynek mértéke: 1.200 Ft x m3 x 1,5 

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja (felhasznált víz mennyisége) a jogszabályban meghatározott 

egységdíj (1200 Ft/m3), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) 

határozza meg. 

12. A nem lakossági felhasználóknak befogadó nyilatkozatot kell kérni az átvételhez. Amennyiben közműfejlesztési hozzájárulás 

megfizetésére kötelezett akkor azt be kell fizetni átvétel előtt a személyes ügyfélszolgálaton. 

13. Szennyvízbekötéssel kapcsolatos műszaki hibák bejelentése kizárólag munkaidőben (hétfő – csütörtök 7:00 – 16:00,  

péntek 7:00 – 13:00) 

Vincze Katalin 06-70/932-9128 

Sebők József 06-70/935-6418 

14. Egyéb műszaki hiba (dugulás, csőtörés stb.) a 06-80/205-157 központi telefonszámon 00:00 – 24:00-ig jelenthető be.  

 

 

A szennyvízelvezető rendszerük kiépítésével nemcsak háztartásuk lesz komfortosabb, hanem hozzájárulnak környezetük 

megóvásához is. 

 

 

Együttműködésüket köszönettel vesszük! 

 

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.   Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 


