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Aki nem köt rá a hálózatra, 
talajterhelési díjat kell majd fizetnie

Székkutas képviselõ-

testülete rendeletet alko-

tott a talajterhelési díjról.

Ezt annak kell fizetnie,

aki mûszakilag rendelke-

zésre álló szennyvíz köz-

csatornára nem kötött rá.

A településen körülbelül

35 háztartást érint a díj. A

képviselõ-testület decem-

ber 31-ig adott haladékot,

aki nem köt rá addig, janu-

ár 1-jétõl talajterhelési díjat

kell fizetnie. Ez alapeset-

ben 1200 forint köbméte-

renként, a felhasznált víz-

mennyiség alapján. Mivel

Székkutas érzékeny terüle-

ten fekszik, van egy másfél-

szeres szorzószám, így

nem 1200, hanem 1800 fo-

rintot kell egy köbméter víz

után fizetni – tájékoztatott

Hunyák Zsuzsanna.
A község jegyzõje el-

mondta, a talajterhelési díj-

ból le lehet vonni a szám-

lával igazolt szippantási

költséget. Továbbá a testü-

let mentességet adott

azoknak, akiknek az éves

vízfogyasztása a 15 köb-

métert nem haladja meg.

Természetesen a talaj-

terhelési díj azokra vonat-

kozik, ahol van jelenleg

kiépített szennyvíz közcsa-

torna. Székkutas pályázik

majd a teljes település

szennyvízcsatornázására,

és ha néhány év múlva el-

készül a többi szennyvíz-

csatorna hálózat is, akkor

180 nap áll a lakosok ren-

delkezésére, hogy az

üzembe helyezést követõ-

en erre rákössenek, a 181.

naptól megkezdõdik a ta-

lajterhelési díj fizetési kö-

telezettség. Tehát ez

ugyanúgy él a régi és az új

hálózat esetén is.  

A hiánypótlás megtörtént, elbírálásra vár a pályázat
Az önkormányzat a

szennyvízelvezetésre és a

szennyvíztisztítás fejlesz-

tésére április 16-án nyúj-

totta be pályázatát, amire

május 3-án megkapták a

pályázati hiánypótlásra

felszólító levelet. Ez a

hiánypótlás részben az

engedélyekre vonatko-

zott.

Mint arról korábban hírt

adtunk, a jogviszonyok leg-

inkább az állami tulajdon

vagyonkezelõje részérõl

nem rendezettek, tõlük

nem kaptak még tulajdo-

nosi hozzájárulást. Nyilat-

kozatokkal pótolták a köz-

remûködõ szervezet felé

az engedélyeket, és nyilat-

kozatban vállalták, hogy a

támogatói szerzõdés meg-

kötéséig rendelkezésre áll-

nak még ezek az engedé-

lyek.

- Továbbá egyeztetni

kellett a tervet a Körös-Ma-

ros Nemzeti Park Igazgató-

ságával, ez is megtörtént.

Így a pályázati hiánypótlás-

nak a 15 napos határidõn

belül eleget tettünk, május

16-án megküldtük a doku-

mentumokat az Energia-

központ Nonprofit Kft.-nek

– mondta el Hunyák Zsu-

zsanna jegyzõ.

Elvégezték a hiánypótlá-

si dokumentumok ellenõr-

zését. Június 8-án érkezett

egy 25 pontból álló tisztázó

kérdéssor, ennek megvála-

szolására 7 napos határidõt

kaptak. Leginkább a terv-

vel és a költségekkel kap-

csolatos mûszaki kérdések

szerepeltek, amelyekre

megadták a választ.

A pályázat bíráló bizott-

ság elé kerül, ott még fel-

merülhetnek újabb kérdé-

sek, de ezeknek már nincs

túl nagy jelentõsége.

- A pályázat életútja az

önkormányzat számára

nyomon követhetõ egy in-

ternetes elektronikus

ügyintézési felületen a

Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség Honlapján. Elméle-

tileg a döntés hatvan na-

pon belül megszületik. A

bírálat megérkezését köve-

tõen még lesz egy újabb

határidõ, amin belül a tá-

mogatói szerzõdés megkö-

téséig újabb dokumentu-

mok benyújtása lehet szük-

séges – tájékoztatott a jegy-

zõ.    




