Tájékoztatás
Az elmúlt időszakban több félreérthető információ jelent meg az írott és elektronikus
médiában, a vízközmű bekötések ingyenességéről. A félreértések elkerülése végett az alábbi
pontosító információkat adjuk közzé:
Figyelemmel az „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében
történő módosításáról” szóló 2017. évi LVII. törvény előírásaira a Víz-és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok az alábbi eljárásrendet alkalmazza 2017. július 01-jétől
hatályos a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. § tekintetében.
Mi ingyenes és mi nem a törvény szó szerinti alkalmazásában (55/H §)
Általános megállapítások:
• A törvény „ingyenességre” vonatkozó szakasza 2017. 07. 01.-től hatályos! A 2017.
07. 01. előtt benyújtott igények vonatkozásában a 2017. 07. 01. napját követően
elvégzett alább felsorolt résztevékenységek ingyenesek!
• A törvény „ingyenességre” vonatkozó szakasza csak az újonnan létesítendő
bekötésekre vonatkozik, a meglévőkre, azok átalakítására nem!!! (Például új
locsolási mellékmérő beépítésére, mérőhely áthelyezésre nem!)
• Az „ingyenesség” az újonnan épített legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz bekötésre
és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz bekötésre vonatkozik! Jelenleg a
jogszabály a szennyvíz bekötéseknél nem tesz különbséget a nyomott és a gravitációs
vezetékek között, így az alábbi kedvezmények vonatkoznak:
•

INGYENES:
1. a víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VFH),
2. igénybejelentés elbírálásának díja (ilyen díjat a VCSM Koncessziós ZRt.
Szolnok korábban sem szedett),
3. tervegyeztetés,
4. adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
5. bekötési vízmérő költsége,
6. a bekötési vízmérő felszerelés költsége,
7. a nyomáspróba díja, (Ideértendő az ivóvíz bekötés, nyomott szennyvíz
bekötővezeték nyomáspróba tevékenységének díja, valamint a gravitációs
szennyvíz csatorna bekötés esetén a víztartási próba díja.)

•

NEM INGYENES (azaz 2017. 07. 01.-től továbbra is fizetendő minden egyéb, ami
az előzőekben leírt 7 tételben nem szerepel):
1. földmunka és a hozzá tartozó munkafolyamatok kompletten út felbontással
és helyreállítással együtt;
2. bekötővezeték megépítése, azaz maga a szerelési munkafázis, kiszállási
díjjal együtt;
3. bekötéshez felhasznált anyagok és szerelvények, kivéve a bekötési vízmérő
és annak felszerelésének munkadíja;
4. meglévő gerincvezetékre való rácsatlakozás, azaz az un. élőre kötés, ivóvíz
és szennyvízcsatorna ágazatban egyaránt;
5. ivóvíz bekötővezeték fertőtlenítése;
6. szennyvíz csatorna bekötés kamerázása;
7. geodéziai bemérés, ivóvíz és szennyvízcsatorna ágazatban egyaránt;

