
SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS HIRDETMÉNY
Befejeződött a beruházás, kezdődik az üzemeltetés

Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny szennyvízhálózatának építési munká-
latai 2015 nyarán befejeződtek, az üzemeltetési kérdések tisztázását és a beruházás 
pénzügyi zárását követően kezdődik az üzemeltetés.

2010-ben négy önkormányzat társulást hozott létre, 2012. májusban pályázatot nyert és
novemberben támogatási szerződést írt alá. 2013-ban víziközmű társulat alakult az önerő
összegyűjtésére, tenderterv és kiviteli terv készült, nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt 
közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséggel három munkarészben három különbö-
ző kivitelező adta a legalacsonyabb érvényes ajánlatot. 2014. május 6-án az önkormányzati
társulás kivitelezési szerződéseket kötött, a munkálatok 2014 júniusában kezdődtek el és 2015. 
júniusban befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárást Bogádon, Kozármislenyben és
Romonyán 2015. június 10-én, Nagykozárban június 24-én zártuk. 

Az önkormányzatok mind a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-ben (DRV Zrt.), mind a Tettye 
Forrásház Zrt.-ben részvénnyel rendelkeznek. A beruházásban megvalósult fejlesztések Pécs 
város szennyvízhálózatához kapcsolódnak, a községek új hálózatait pécsi tulajdonú átemelők 
fogadják. Az ivóvizet továbbra is a DRV Zrt. biztosítja, a szennyvízszolgáltatást a Tettye Forrás-
ház Zrt. fogja nyújtani. A műszaki átadás-átvételi eljárás során készült terjedelmes dokumentá-
ciót az üzemeltető nyáron megvizsgálta. Ősszel megtörtént a dokumentáció hiányzó részeinek 
pótlása és egy optikai kábelfektetés során az állami közút alatt megsérült nyomóvezeték hely-
reállítása. 2015. decemberben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködő szervezetként 
eljáró egysége az utolsó nagykozári és bogádi-romonyai kivitelezői végszámlákat is kifi zette, 
így a társulás pénzügyileg is zárhatta a projektet, ünnepek előtti aktiválást követően ruházza át 
a vagyont a helyi önkormányzatokra.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján tulajdonosok és ellátásért 
felelősök az állam mellett helyi önkormányzatok lehetnek, a 2010-ben tervezett társulási üze-
meltetés helyett így a társulási megállapodás módosításával kellett más konstrukciót kialakítani. 
A tulajdonjog átruházás az üzembe helyezéssel törvény erejénél fogva is megtörténik, az ön-
kormányzatok és társulásuk tulajdonjog átruházási szerződésben is rögzítették a térítésmentes 
átadást. A beruházás során nyert jelentős önerő miatt a kivitelezés alatt nem készült támoga-
tási intenzitás növelést eredményező költség-haszon elemzés (CBA) felülvizsgálat, az üzemel-
tetéshez viszont CBA átszámítást végzett a közreműködő szervezet, amely utólag is kezelendő 
intenzitás növelést eredményez.
A megvalósult beruházásról vagyonértékelés készült, ez alapján
megosztottan adja át a társulás a vagyont a helyi önkor-
mányzatoknak (Nagykozár 50,19%, Bogád 22,38%,
Romonya 16,88%, Kozármisleny 10,55%).

Kozármisleny már rendelkezik üzemeltetési szer-
ződéssel, a községek 2015. november 4-én
a hatálybalépéshez még szükséges feltéte-
lekkel, a későbbi tulajdonszerzéshez is kö-
tött hatállyal aláírták üzemeltetési
szerződéseiket.



A rákötésekre, a szolgáltatás igénybevételére az érdekelt ingatlanoknak 
a következő időponttól van lehetőségük:

2016. január 25.
A rákötéseket lehetőleg 2016. október 31-ig be kell fejezni. A helyi önkormányzatok később 
talajterhelési díjjal törekednek elősegíteni a hálózat minél teljesebb használatát. 

A kiépített belső hálózat tehát 2016. január 25-től a közcsatornára kapcsolható, a szer-
ződés egyik mellékletét képezi a saját belső hálózat rajza, ezt az igénybejelentéshez majd mel-
lékelni kell. A rendszerre történő csatlakozást követő 8 napon belül be kell nyújtani az 
előírt dokumentációt a Tettye Forrásház Zrt. ügyfélszolgálatán, ezt követően kerül sor a 
szerződéskötésre. Az üzemeltető a víziközmű társulat taglistája alapján postázza a doku-
mentációt. Dokumentáció hiányában jelentkezni kell az ügyfélszolgálaton. A szolgáltatás 
igénybevétele a rákötéssel megkezdődik, erre az időpontra visszamenőleg díjfi zetési kötelezett-
ség terheli majd a szolgáltatást igénybe vevőt. Díj várhatóan néhány hónap múlva, az átmeneti 
díj Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi megállapításával, a víziközmű-szol-
gáltatásért felelős szaktárca jóváhagyásával lesz ismert.

Napokon belül megérkezik az érdekelt háztartásokba az üzemeltető és a helyi önkor-
mányzatok közös tájékoztató anyaga a rákötéssel kapcsolatos teendőkről. Az ügyfélszolgálat 
félfogadási rendjén kívül a lakosok részére 2016. február közepén a községek művelődési házai-
ban helyszínen történő szerződéskötési lehetőséget, a kitöltésben való közreműködő segítséget 
is nyújt az üzemeltető.

A házi átemelővel rákötésre kerülő ingatlanok üzemeltetéséről önálló tájékoztató anyagot 
kapnak az érdekeltek. A közvetlenül utcai gerinchálózatra kapcsolt házi átemelős bekötések 
tisztázott üzemeltetése mellett a tisztító aknával gerinchálózatra kötött változatok üzemeltetési 
konstrukciójának kidolgozása még folyamatban van. A házi átemelők beszereléséhez kivitelezői 
kapcsolattartó telefonszámot fogunk megadni.

Köszönöm az önkormányzati társulásnak önerőt nyújtó víziközmű társulat határidőre fi zető tag-
jainak hozzáállását. A beruházás sikere az állami önerő támogatások (BM, NFM) mellett nekik 
is köszönhető, így a kisebb hányadot képező, lakóközösségüknek hátat fordító társaikhoz is 
víziközmű társulati hitel felvétele nélkül juthatott el a vezeték. 

Köszönöm a rákötést szabályosan teljesítők türelmét, a nem üzemelő rendszerbe engedett 
szennyvíz a megfelelő működést is veszélyeztető kárt okozhatott.

A társulás tagönkormányzatai nevében is kívánom, hogy minél többen használják a szennyvíz-
szolgáltatás nyújtotta előnyöket!

2016. január
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