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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal felkérte Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületét, 
hogy a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítása érdekében tárgyalja meg 
milyen további intézkedéseket tervez. A megkeresést mellékeljük. 
A megkeresés a települési szennyvíz információs rendszer (TESZIR) 2011. december 31-i 
állapota szerint szerepel. A rákötési arányok 2016. decemberi állapota szerint lényegesen 
kedvezőbbek az ÉRV Zrt. adatszolgáltatása alapján: 
 

Lakosságszám 
(fő) KSH 2016. 

Összes 
lakásszám (db) 

Bekötött lakások 
száma (db) 

Ellátási terület 
bekötés nélküli 
lakás szám (db) 

Bekötöttségi 
arány (%) 

9312 4110 3803 307 92,5 
 
A bekötöttségi arány 10 %-os megemelkedése részben a talajterhelési díj jogszabály általi 
megemelése, részben az üzemeltető által ez évben kiküldött felszólító leveleknek 
tulajdonítható. A tájékoztató levelet mellékeljük. 
 
2015. január 1-től önkormányzati intézkedés nem történt a szennyvízcsatorna hálózatra való 
rákötési arányok növelése érdekében, mert az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
azok az ingatlanhasználók, akik nem kötöttek rá a hálózatra, nagyobb részben kis 
jövedelemből gazdálkodnak (pl. kisnyugdíjasok, közmunkások) de akadnak olyanok is, akik 
csak kerti csappal rendelkeznek, vagy nincs fürdőszobájuk, vagy az ingatlan nem lakott, 
illetve a rákötés költsége irreálisan magas összeggel járna az ingatlan tulajdonosnak, vagy van 
olyan terület amelyik nem csatornázott (pl.: Élgép lakótelep, Mária-tanya). 
 
A további bekötési arányok javítása érdekében javasoljuk, hogy az önkormányzat vegye fel az 
üzemeltetővel a kapcsolatot és kérjen tájékoztatást arra vonatkozóan, megtörtént-e a felszólító 
levelük után a szennyvízhálózatra nem csatlakozott ingatlanok ismételt számba vétele, 
jogszabály alapján felkérték-e az illetékes Kormányhivatalt ezen ingatlanok rácsatlakoztatási 
kötelezésére, érkeztek-e az ingatlantulajdonosoktól kérelmek, tájékoztatások, észrevételek, 
hogy miért nem kapcsolódtak a szennyvízhálózatra. Ennek megismerése után az 
önkormányzat és az üzemeltető közösen állítson fel egy mindenki számára elfogadható 
álláspontot, amivel a rákötési arányok a bekötöttségi célarány elérését javíthatják. 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítására vonatkozó döntések 
meghozataláról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ÉRV Zrt-től kérjen tájékoztatást 
az általa 2016-os évben megküldött felszólító levelükben foglalt vállalásairól a 
szennyvízcsatorna hálózatra való rákötési arányok javítása érdekében. 
Határidő: 2017. január 10. 
Felelős: értelemszerű 

  



 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatás megismerése után 

vegye fel a kapcsolatot az ÉRV Zrt-vel, hogy közösen állítsunk fel egy mindenki 
számára elfogadható álláspontot, amivel a rákötési arányok a bekötöttségi célarány 
elérését javíthatják. 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: értelemszerű 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád 
Megyei Kormányhivatalt. 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: értelemszerű 

 
Pásztó, 2016. december 8. 
 
 
 
          Dömsödi Gábor 
             polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
  Dr. Gajdics Gábor 
          jegyző 
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