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TÁJÉKOZTATÓ
A szennyvízcsatorna hálózat építéséről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Mindszent Városában hosszú idő óta megoldatlan a folyékony hulladékkezelés helyzete. A 
város lakóinak kinyilvánított akarata, hogy a XXI. század követelményeinek, és igényeinek 
megfelelően  egy  Európai  Unió  tagállamához  méltó  körülmények  között,  egy  élhető 
kisvárosban lakhassanak. 

A  közel  7500  állampolgár  környezettudatos,  és  ökocentrikus  gondolkodásmódjára 
jellemző, hogy a 2006. október 1. napján megtartott helyi önkormányzati választásokon 
egy olyan cselekedni képes, és kész képviselő-testület mellett tették le a voksukat, akik fő 
választási programként a szennyvíztisztítás megoldását tűzték ki célul.

Jelenleg  a  településen  ugyan  működik  egy  szennyvíztisztító  telep,  de  az  nem  képes 
hatékonyan megtisztítani  a lakosság által  termelt  folyékony hulladékot  megfelelően,  az 
súlyosan környezetszennyező.

A település eddig többször próbált az adott ügyben összefogni, és cselekedni, azonban 
hiába készültek  el  egy  jövőbeni,  a  település  teljes  egészét  összefogó csatornahálózat 
tervei,  hiába  akart  együttműködni  más  településekkel  a  város,  minden  próbálkozása 
kudarcba fulladt.

A kudarc  okai  többrétűek.  Sajnálatos  módon  a  település  vissza  nem térítendő  állami 
támogatásra  kevés  eséllyel  pályázhatott,  hiszen  bár  a  városunk  kiemelten  hátrányos 
helyzetű  minden  mutatószámot  tekintve,  azonban  a  Hódmezővásárhelyi  kistérség  – 
jogszabály  erejénél  fogva – nem minősül  hátrányosnak.  Sajnálattal  vette  tudomásul  a 
képviselő-testület  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  által  a  Magyarország 
településeinek  szennyvízelvezetési  és  -tisztítási  helyzetéről,  a  Települési 
Szennyvízkezelésről  szóló  91/271/EGK  irányelv  Nemzeti  Megvalósítási  Programja 
tárgyában  kiadott  Tájékoztatót,  melynek  értelmében  2011.  január  1.  napja  előtt 
szennyvízkezelés és –elvezetés megvalósíthatatlan a településen.

Mindszent és Szegvár döntése alapján a két település közösen fog pályázni az Európai 
Unió  Környezet  és  Energia  Operatív  Programjának  (KEOP)  szennyvíztisztítás 
megoldásával kapcsolatos felhívására. 



A KEOP fő célja az életminőség javítása a szennyezések csökkentésével, a megfelelő 
életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése, javítása, illetve helyreállítása a 
lakosság  egészségi  állapotának  javítása,  azaz  az  egészséges  környezet  feltételeinek 
biztosítása,  az  emberi  egészséget  károsító,  veszélyeztető  hatások  csökkentése, 
megszüntetése.

Megítélésünk szerint a város lakosainak céljai a fenti prioritásokkal egybevágnak, ezért 
javasoljuk,  hogy  a  pályázat  minél  hamarabb  beadásra  kerüljön,  és  valósuljon  meg  a 
lakosság összefogása. A pályázatból megvalósuló beruházás közel 6 milliárd forint, ami 34 
km csatornavezetéket, és egy teljesen új és korszerű szennyvíztisztítótelep megépítését 
jelenti. 

A  mindszenti  lakosoknak  a  fenti  beruházás  megvalósításában  elengedhetetlen 
szerepe van. A lakosok döntik el,  hogy akarnak-e egy ilyen pályázaton indulni,  és ők 
döntik el,  hogy Mindszenten egyáltalán elinduljon-e a szennyvízberuházás, és ha igen, 
akkor mikor.  Most van rá lehetőség, hogy a nyertes pályázattal  2010-re a teljes város 
csatornázása  megvalósuljon.  A lakosok  a  csatornázással  kapcsolatos  döntésüket  úgy 
fejezhetik ki, hogy az alábbiakban részletezettek szerint lakossági előtakarékoskodnak, és 
a  település  lakóinak  legalább  67,5%-a  igent  mond  a  csatornázásra,  amely  döntés  a 
település többi lakosára is kötelező erővel bír.

Minden  lakos  tudja,  hogy  jelenleg  évente  legalább  3-4  alkalommal  a  meglévő 
szennyvízaknákat üríteni, üríttetni kell, amelynek éves költsége eléri, sőt sajnálatos módon 
sok  esetben  meghaladja  a  45-60  ezer  forintot.  Ez  az  összeg  a  csatornázás 
megvalósulásával 3 év alatt megtérül.

Amennyiben  minden  ingatlan  szennyvízcsatornával  ellátásra  kerül,  akkor  az  ingatlan 
értéke legalább 10%-al emelkedik, amely egy 5 millió forint értékű ház esetén 500 ezer 
forintot  jelent,  amely  a  társulati  érdekeltségi  hozzájárulásként  mindösszesen  fizetendő 
200.000 forinthoz képest nagyon kedvező befektetés.

Azt is mindenkinek be kell látnia, hogy Mindszent városában munkahelyeket teremteni, 
és a meglévő igen magas munkanélküliséget csökkenteni csak akkor lehet, ha a nagy 
vállalkozások  részére  megteremtésre  kerülnek  az  infrastruktúrális  feltételek,  amelyek 
közül elsődleges a szennyvízhálózat kiépítettsége.

A  lakosok  összefogásával  már  a  következő  évben  elkezdődhet  a  csatornázás,  de 
összefogás nélkül, vagy halogató döntés esetén a beruházás soha, vagy csak hatalmas 
önerő vállalása  mellett,  sokkal  magasabb lakossági  terheket  alapul  véve csak nagyon 
későn valósulhat meg.

Biztosak vagyunk abban, hogy Mindszent lakossága felismeri az ügyben betöltött 
rendkívül  fontos  szerepét,  és  tudatosan,  a  fentebb  leírtakat  bölcsen  mérlegelve 
támogatni fogja Mindszent Város Képviselő-testületét, hogy a csatornázás 2010 év 
végére teljes körűen megvalósuljon városunkban. 

Tájékoztatjuk  Önt,  hogy  városunkban  a  szennyvízhálózat,  valamint  a  belterületi 
csapadékvíz  elvezető  rendszer  kiépítésével  kapcsolatban  elkezdődött  az  előkészítő 
munka  (egyeztető  tárgyalások  a  pályázattal  kapcsolatban,  tervek  elkészíttetése).  A 
beruházás  sikeres  megvalósításához  vissza  nem  térítendő  támogatások  mellett 
szükséges a települések által biztosított saját forrás is.



Ezen  önerő  a  jogi  személyek /önkormányzatok,  vállalkozások,  stb./  és  a  lakosság 
befizetéseiből áll össze.

A  jogszabályok  értelmében  a  szennyvízelvezetés,  mint  vízgazdálkodási  közfeladat  a 
legkedvezőbb módon víziközmű társulat létrehozásával valósítható meg.

Ezért  az elkövetkezendő időszakban  víziközmű társulatot  kell  létrehozni,  valamint  a 
lakossági hozzájárulást szükséges biztosítani.

Víziközmű társulat létrehozása

A  társulat  megalakításához  szükséges  előkészítő  munkát  az  Előkészítő 
Szervezőbizottság végzi, melynek tagjai az Önkormányzat által delegált személyek.

A társulat  alakításához az ingatlantulajdonosok nyilatkozata szükséges,  melyet  az erre 
kijelölt  központi  ügyintézési  napokon  és  helyszíneken  tehetnek  meg,  ahol  az 
adminisztrációt  az  Önkormányzat  által  megbízott  társaság,  az  OPTIMUM  2000  Kft. 
munkatársai végzik.

Lakossági hozzájárulás biztosítása

A vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény 34.  §  (5)  bekezdése értelmében „A 
társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi 
egység arányában hozzájárulni.”
Az  előzetes  pénzügyi-műszaki  számítást  figyelembe  véve,  egy  érdekeltségi  egységre 
2083 Ft  hozzájárulás esik.  Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás biztosítására nem 
kerül jelzálogjog bejegyzésre egyetlen ingatlanra sem!

Érdekeltségi  egységnek  minősül  az  egy  helyrajziszámon  lévő  egy  lakóegység.  Több 
érdekeltségi egységnek minősül az egy helyrajziszámon lévő több lakóegység.

E hozzájárulás megfizethető:

• részletfizetéssel  a  beruházás  javára  zárolt  lakás-takarékpénztári  betétszámla 
megnyitása mellett 96 hónapon keresztül 2083 Ft befizetésével 

• egy összegű 160.000,- Ft befizetésével lakástakarékszámla megnyitása mellett
• egy összegű 200.000,- Ft befizetésével lakástakarékszámla megnyitása nélkül

Jogi  személyek  esetében  az  önkormányzat  tárgyalásokat  fog  folytatni  az  érdekeltségi 
egységek nagyságáról és a fizetendő hozzájárulás mértékéről.

A hozzájárulás beszedését  az Önök által  megalakított  Víziközmű Társulat  végzi.  Aki  a 
részletfizetési  lehetőséget  választja,  annak  ez  év  november  hónapjától  kell  először 
megfizetnie  az  első  részletet.  Aki  az  egyösszegű  megfizetést  valamelyikét  választják, 
azoknak  a  fizetési  határidő  2007.  december  31.  Az  Előkészítő  Bizottság  lakossági 
fórumokon is tájékoztatja Önöket a beruházással kapcsolatos információkról.
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A fórumokat követő  lakossági ügyintézés – ahol  az ingatlan tulajdonosa nyilatkozatot 
tesz  az  érdekeltségi  hozzájárulás  megfizetésének  módjáról,  lakástakarék-pénztári 
betétszámlák megnyitásáról,  vállalja, hogy a szennyvízhálózat műszaki átadását követő 3 
hónapon belül a rákötést saját költségén elvégzi, továbbá, hogy a műszaki átadást követő 3 
hónap  után  a  szennyvízdíjat  megfizeti,  valamint  a  beruházáshoz  kapcsolódó  egyéb 
okiratokra  történő  adatrögzítésre  is  sor  kerül  -  az  alábbi  helyszínen  és  időpontokban 
történik:

Helyszín: Mindszent Város Polgármesteri Hivatal (6630 Mindszent, Köztársaság tér 
31.)
Időpont : 2007. augusztus 10. 1400 – 1900 óráig

      2007. augusztus 11.   800 – 1700 óráig
      2007. augusztus 12.   800 – 1300 óráig

Helyszín: Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézménye (6630 Mindszent, 
Iskola u. 72. – 76.)
Időpont : 2007. augusztus 17. 1400 – 1900 óráig

      2007. augusztus 18.   800 – 1700 óráig

A gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében kérjük Önöket, hogy  feltétlenül hozzák 
magukkal:

• személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat,
• adóazonosító jelüket (adókártya) 
• valamint  ha  rendelkeznek  már  lakástakarék-pénztári  betétszámla  szerződéssel, 

akkor az utolsó befizetés-azonosítót vagy a kötvényt, 
• ingatlan helyrajzi számát

Az ügyintézéshez kérjük, ne hozzanak magukkal készpénzt, ahhoz nem szükséges, annak 
díja be van építve a fentiekben részletezett hozzájárulásba.

Felhívom  a  Tisztelt  Lakosság  figyelmét,  hogy  a  fenti  célokra,  a  mindszenti 
szennyvízberuházás megvalósítására csak és kizárólag a fentiekben megjelölt helyen és 
időben  lehet  szerződéseket  kötni.  Előfordulhat,  hogy  a  településen  megjelennek  más 
olyan alkuszcégek, amelyek lakástakarékszámla-szerződéseket kívánnak kötni, de azok 
nem azonosak azzal a céggel, akivel az önkormányzat szerződéses jogviszonyban áll.

A beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében megjelenésére feltétlenül számítunk 
a lakossági fórumon, valamint ügyintézési napokon.

Mindszent, 2007. július 26.

…………………………… 
          Szervező Bizottság elnöke

                  Hevesi István
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