A KARÁDI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓ
SZENNYVÍZGYŰJTÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Ezúton értesítjük, hogy Kötcse település szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezését az EK.
Konzorcium végzi.
A kivitelezési munkák kezdete, előreláthatólag, 2014. szeptember hónap.
Annak érdekében, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a szennyvíz- vezeték bekötésének helye
megfeleljen az Ön igényének, kérjük annak helyét megjelölni (utcafronti telekhatáron belül, 1
méterre karóval, vagy a kerítésen, járdán festékkel) szíveskedjen, hogy azt a helyszínen, a
műszaki előírások figyelembevétele mellett tudjuk pontosítani. Azoknál az ingatlanoknál, ahol nem
találjuk otthon a tulajdonost és jelölést sem találunk az utcafronton, ott a kiviteli terv szerinti helyre
készítjük el a házi bekötést.
Amennyiben Ön a kivitelezés időpontjában nem tartózkodik a településen, kérjük, hogy jelöljön ki
egy maghatalmazottat, aki a bekötés megépítésével kapcsolatban eljárhat az Ön nevében.
Az ingatlanon építési munkát, csak az ingatlan tulajdonosának vagy megbízottjának
beleegyezésével végezhetünk!
Amennyiben az ingatlanra bejutni nem tudunk, úgy a tisztítónyílást, a telekhatáron kívül,
közterületen fogjuk megépíteni.
A bekötési hely kijelöléséhez műszaki szakembereink, előzetes időpont egyeztetés mellett,
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
A helyszíni kapcsolattartó az EK. Konzorcium részéről:
Majtényi György
8627 Kötcse, Kossuth Lajos utca 14.
Tel.: +36209288801, vagy +3684368020
E-Mail: majtenyi.gyorgy@gmail.com
skype: majtenyi.gyorgy
A szennyvízcsatorna az Ön érdekében, a természet védelméért épül!
Előre is elnézésüket
kellemetlenségekért!
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Az ingatlantulajdonos aláírásával igazolja, hogy szennyvíz bekötés elhelyezése, műszaki
egyeztetés után a kérésének megfelelően történt. A kivitelezés után a fentiektől eltérő
módosításokat csak megrendelés alapján végzi el a kivitelező, EK Konzorcium, melynek
költségei a Fogyasztót terhelik.
A Fogyasztó jelen jegyzőkönyvben tudomásul veszi, hogy a szennyvízbekötésre
csapadékvíz nem köthető, mivel a szennyvízelvezető rendszer un. elválasztott rendszerű,
műszaki paraméterei csapadékvizek elvezetésére nem teszik alkalmassá. Amennyiben a
bekötésre csapadékvíz rákötést észlel az üzemeltető, a bekötést közterületen lezárja
mindaddig, amíg a csapadékvíz rákötés megszüntetésre kerül.
Felhívjuk a Tisztelt lakók figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést csak
és kizárólag, a szennyvíztisztító telep és a csatornarendszer kiépítése után, külön
értesítésre lehet elvégezni!
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