
A MI CSATORNÁNK

Tisztelt Tagtársunk! 

A Békéscsabai Víziközmű Társulat
boldog új év előtt áll! A csabai lakosság
felének akaratából létrehozott szervezet
elnökeként ugyanilyen boldog új eszten-
dőt kívánok Önnek és kedves családjá-
nak is! Több mint harmincezren várnak
erre az üzenetre, sokan talán már kissé el
is bizonytalanodtak. Jó hírünk van: tavaszra minden rendben
lesz! A szennyvíz-csatornázási program kivitelezése hamarosan
elkezdődik. 

Békéscsaba városának történetében talán csak az Élővíz csatorna
több mint kétszáz (!) évvel ezelőtti kiásásakor tapasztalt lakossági
összefogáshoz mérhető ez a mostani. Enélkül, azaz Ön nélkül nem

valósulhatna meg minden idők legna-
gyobb beruházása a megyeszékhelyen.
Köszönet érte!

2010-ben tehát végre indulhatnak a
gépek, a gondos előkészítés után kez-
dődjék most már a látványos munka –
amire már Ön is nagyon várt!

A társulat életében pedig eljött az idő,
hogy az eddigi tevékenysége mellett
konkrét segítséget nyújtson, szakmai ta-
nácsadást biztosítson tagjainak. A pontos,
hiteles tájékoztatás nagyon fontos, de
ennél több kell: a csatornázási munkák
kivitelezéséhez is szeretnénk segítséget
nyújtani. Kérje bátran – ez jár Önnek!

Jöjjön, aminek jönnie… KELL!
2010… A CSATORNÁZÁS ÉVE!

Az első „kapavágás”

Számíthat ránk!
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Nem vitás, a „legszükségesebb” városfejlesztés tanúi lehetünk
2010–2012 között. Békéscsaba lakosságának fele eddig kénytelen
volt elviselni a szennyvízelvezetés hiányának minden hátrányát. A
most megvalósuló beruházás végre kulturált körülményeket teremt,
az alapfeladat megoldásán túl csökkenti a talajvíz szintjét, növeli az
ingatlan értékét – tehát egyértelműen javítja az életminőséget. De
vajon mit, miből, hogyan, mennyiért?

A csatornázási program teljes költsége 17,5 milliárd Ft (ezen
belül az új tisztítótelep 4 milliárd Ft), az új hálózatra mintegy 9300
lakás csatlakozása valósítható meg. Egy lakás bekötésének fajla-
gos költsége 1 518 844.– Ft, amelynek alig több mint 10%-át viseli
közvetlenül a lakosság! A hozzájárulás 165 000.– Ft azok számára,
akik 2006 közepe óta rendszeresen törlesztik a részleteket. 

Ennél több, 198 000.– Ft azok kötelezettsége, akik 2009 augusz-
tusáig nem fizettek, de lényegesen kevesebb (alig 124 000.– Ft)
azoké, akik lakástakarék-pénztári szerződést kötöttek. Az állami és
uniós támogatás mértéke 14,98 milliárd Ft (84,4%), az önkormány-
zat 8,3%-kal, míg a lakosság 7,3%-kal, azaz 1,3 milliárd Ft-tal járul
hozzá a beruházáshoz. Tagjainknak, így Önnek is, havonta 193.– Ft-
ba kerül a társulat fenntartása, működtetése, ami természetesen a
hozzájárulás része.

Ezért a legtöbbet szeretnénk
adni, ami adható! A városi felada-
tok a telken belül 1,0 m-re befeje-
ződnek, de a társulat tevékenysége
ezzel nem ért véget. Készüljünk fel
együtt a „házi feladatokra”.

Új létesítmények Rekonstrukció

Gerincvezeték 134 km 4,5 km

Bekötővezeték 82 km 2,0 km

Nyomóvezeték 27 km 6,8 km

Átemelő 31 db 34 db

Szennyvíztisztító telep

Mi épül itt, és mennyiért?
KI MENNYIT TESZ A KÖZÖSBE?

BÉKÉSCSABAI 
VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT

5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 1–3. I. em. 
Telefon/fax: 66-430-901

Mobil: 30-837-9525
E-mail: vizikozmumacsai@invitel.hu
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A telken belüli munkálatok
várhatóan bontással kezdődnek.
Ez lehet egyszerű árokásás, de
lehet beton vagy díszburkolat-
bontás, út vagy járdaátvágás, út-
átfúrás, dísznövény-átültetés és
így tovább.

A társulat tagjainak műszaki
tanácsadás, útmutatás mellett
szakmai felkészítést ajánl kor-
rekt, megbízható kivitelezők köz-
reműködésének lehetőségével.

A helyszíni felmérés alapján
készülő árajánlat valamennyi
előkészítő és befejező munkára
kiterjed, a szakszerű építési tevé-
kenység után természetesen ga-
ranciális felelősség vállalásával.

Az itt látható fotók a teljes folya-
mat főbb lépéseit mutatják be.

Nem kevésbé fontos az elké-
szült csatornabekötés utáni
szakszerű helyreállítás sem. Ön
is bizonyára a meglévő díszbur-
kolatok eredeti állapotát, a nö-
vényzet megóvását, a környezet
kímélését várja el a kivitelező-

től. Mindezt kedvezményesen
kaphatja az, aki a társulat tagja-
ként igényt tart szolgáltatása-
inkra! A bekötéssel kapcsolatos
minden utánajárás és adminiszt-
ráció ekkor, ezzel együtt, in-
gyen jár Önnek.

Hogyan tovább házon belül?  
„DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN…”

Géppel könnyebb

Néhány óra múlva – helyreállítás után

Gyorsan, pontosan
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Úgy tartja a mondás, hogy a
fenti „hármasból Ön csak kettőt
választhat!”

Engedje meg, hogy megpró-
báljuk feloldani ezt a nagyon
igaznak tűnő magállapítást! 

A Békéscsabai Víziközmű
Társulat 2010. januártól kibővíti
szolgáltatásait!

Természetesnek tartjuk, hogy
a nagyberuházás kivitelezési sza-
kaszában is segítsünk tagjaink-
nak. Ingyenes csatornázási ta-
nácsadás kezdődik a szakma elis-
mert képviselőinek bevonásával!

Békéscsabán, a Szabadság téren már két helyen is várjuk Önt,
hogy ne okozzon gondot az új csatornahálózatra való – lehetőleg
gyors, olcsó és szakszerű – rákapcsolódás! A már megszokott he-
lyen (Szabadság tér 1–3. I. em.
2.) kívül a Szabadság tér 11–17.
szám alatt (volt Party étterem)
megnyílt Lakossági Tájékoztató
Központ is az Ön érdekeit szol-
gálja. Tegyen próbára bennünket!

A társulat ügyintézőivel együtt
szívesen és felkészülten várjuk
jövőre is, 2010-ben, a csatorná-
zás évében.

Gyorsan – olcsón – jót!
ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK EBBEN!

Szilágyi Katalin Csomós Jánosné (Ági)

Szabó Hajnalka ügyintéző. Novemberben új információs
iroda nyílt.

Békés, gondtalan, boldog új esztendőt kíván Önnek 
Mácsai Sándor okleveles építőmérnök, műszaki szakértő, 

a társulat elnöke.
A hírlevelet készítette: Betű.hu Média- és Hírügynökség • Tel.: 70-639-1842


