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Tisztelt Leendő Ügyfelünk!
Örömmel tájékoztatjuk Önt arról, hogy 2012. június 25-től az érdi, diósdi és tárnoki meglévő
szennyvízcsatorna-hálózat – és ezzel együtt az érdi szennyvíztisztító telep – üzemeltetését a
jelenlegi Szolgáltató Érd és Térsége Víziközmű Kft-től (ÉTV Kft) - az Érd és Térsége
Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft) veszi át1.
Önnek – mint jelenleg is csatornabekötéssel rendelkezőnek Fogyasztónak – milyen változást
jelent ez?
Mindösszesen csak annyit, hogy 2012. június 25-től a szennyvízelvezetési szolgáltatást az
ÉTCS Kft biztosítja, így ennek díját nem az ÉTV Kft felé, hanem az új Szolgáltató (az ÉTCS
Kft) felé kell megfizetni. Az ivóvíz-szolgáltatást továbbra is az ÉTV Kft biztosítja, és a
vízdíjat az ÉTV Kft számlázza a jól megszokott módon. Azonban az ÉTV Kft számlái ezen
túl csak ivóvízdíjat, illetve vízalapdíjat tartalmaznak, csatornadíjat nem.
2012. június 25-ét követően az ÉTV Kft még küldhet egy számlát csatornaszolgáltatásról, de
az csak a 2012. június 25-vel záruló fogyasztási időszakig bezárólag tartó időszakról szól. A
2012. június 25-e utáni szolgáltatást már az új Szolgáltató, az ÉTCS Kft fogja számlázni.
Csatornaszolgáltatás vonatkozásában kell-e új közüzemi szerződést kötni az ÉTCS Kft-vel?
Igen, kell, azonban ennek kapcsán Önnek nem szükséges fáradnia az Ügyfélszolgálati Iroda
személyes felkeresésével, ugyanis a szükséges nyomtatványokat postai úton küldjük meg az
Ön részére.
A most megvalósítás alatt levő érdi térségi csatornázási programban közel 20.000 új
csatlakozó lesz a csatornahálózathoz. Az ezzel együtt járó rákötési és szerződéskötési
kötelezettség miatt a személyes ügyfélszolgálat várhatóan jelentősen le lesz terhelve. A
csatornaszolgáltatást jelenleg is igénybe vevő fogyasztók esetében az új, ÉTCS Kft-vel
kötendő Közüzemi Szolgáltatói Szerződések elkészítése várhatóan több időt vesz igénybe.
Bár az újraszerződés folyamatos lesz, szíves türelmét kérjük azok postán történő
kézhezvételéig.
Hangsúlyozzuk, emiatt az Ügyfélszolgálati Irodát nem szükséges felkeresni.
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Mint ismeretes, Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízcsatorna rendszereik bővítésére és a
befogadó érdi szennyvíztisztító telep fejlesztésére közös pályázatot nyújtottak be az Európai Unióhoz. Az
Európai Unió a tervezett beruházás támogatásának feltételéül szabta, hogy a pályázatban részt vevő
településeken, a támogatással megvalósuló szennyvízközművek üzemeltetője nyílt pályázat útján kerüljön
kiválasztásra.
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Diósd Község Önkormányzatával, Tárnok Nagyközség
Önkormányzatával közösen kiírt koncessziós pályázat eredményeként, az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató
Kft. jogosult a három településen a közüzemi szennyvíz-elvezetési szolgáltatás ellátására. A koncessziós
szerződés Érd Megyei Jogú Város, Diósd Község, Tárnok Nagyközség közigazgatási területén már meglévő,
valamint az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Programban megvalósuló, a szennyvizek elvezetését
és tisztítását szolgáló víziközművek üzemeltetésének feltételeit rögzíti.
A víziközművek tulajdonjoga nem változik, az továbbra is az önkormányzatoknál marad. Az üzemeltető
az önkormányzati tulajdonban levő víziközművekkel nyújtja a szennyvízelvezetési - és tisztítási szolgáltatást.
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Ezen túl az ivóvíz- és a szennyvízelvezetési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést külön
ügyfélszolgálaton kell bonyolítani? Hol és hogyan érhető el az ÉTCS Kft?
Mindkét közüzemi szolgáltató cég ügyfélszolgálati irodája továbbra is a már jól megszokott
helyen, az Érd, Felső u. 2. szám alatt lesz. Érdi, diósdi és tárnoki Fogyasztóinknak a
szennyvíz- szolgáltatással kapcsolatos ügyeikkel az ÉTCS Kft-t, az ivóvíz-szolgáltatással
kapcsolatos ügyeikkel az ÉTV Kft-t kell keresniük. Jelentős könnyebbséget jelent azonban,
hogy az ÉTV Kft és az ÉTCS Kft közös Ügyfélszolgálati Irodában látja el ügyfélszolgálati
feladatait.
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft elérhetőségei:
Webcím: www.erdicsatornamuvek.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu
Telefon: 06-23-521-591; Fax: 06-23-521-759
Az ügyfélszolgálat címe:
Nyitva tartása:

2030 Érd, Felső u. 2.
hétfő: 8:00 – 20:00; kedd, szerda, csütörtök: 8:00 – 14:30;
péntek: 8:00 – 11:00

Változik-e a vízmérő-leolvasás módja, vagy ezen túl külön leolvasók érkeznek majd az ÉTCS
Kft-től?
Nem változik! Az ÉTCS Kft szennyvízszámlái is az ÉTV Kft vízmérő-leolvasói által
leolvasott (vagy az ÉTV Kft felé bediktált) mérőállások alapján kerülnek kiállításra,
többszörös (dupla) leolvasás nem lesz.
A 2012. június 25-i kezdő mérőállás az ezen dátumot megelőző utolsó, ÉS az ezen dátumot
követő első, a Szolgáltató által leolvasott vagy a Fogyasztó által bediktált mérőállás alapján
napi arányosítással kerül megállapításra.
Az ÉTCS Kft – az ÉTV Kft-nél már megszokott – kéthavi (közületi partnereink esetében
havi) számlázási gyakoriságával azonosan állít ki számlát.
Az ÉTCS Kft által első ízben kibocsátott számlán lévő ügyfél-azonosító ismeretében lesz
lehetősége csoportos beszedési megbízás megadására számlavezető pénzintézeténél.
Egyéni banki átutalás esetén a közlemény rovatban a csekken szereplő befizető-azonosítót fel
kell tüntetni.

Bízunk benne, hogy tevékenységünket az Ön megelégedésére végezzük!
Tisztelettel:
az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft vezetősége
Kérjük, hogy az átmeneti leterheltség miatt az Ügyfélszolgálati Irodát személyesen csak
halaszthatatlan ügyben keresse, kéréseit, észrevételeit a fenti elektronikus elérhetőségen
keresztül továbbítsa felénk, melyre 30 napon belül válaszolunk.
Türelmét és megértését köszönjük!

