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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy megfelelő ütemben halad a szennyvízelvezető hálózat
kiépítése Karád, Kötcse, Nagycsepely, Szólád és Teleki településeken, melynek köszönhetően
szeptember 30-án elindulhat a próbaüzem, mind a hálózatot, mind a telepet tekintve. A műszaki
átadás 2015. december hónapban várható, melynek feltétele a 3 hónapos sikeres próbaüzem.
A kivitelezést végző Euroaszfalt Kft. (szennyvízelvezető hálózat) és Keviterv Plusz Kft.
(szennyvíztisztító telep) 2014 júniusában írhatta alá a kivitelezői szerződését. A beruházás az
Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Környezet és Energia Operatív Program
keretében valósult meg. A megvalósítási munkák összköltsége 3 300 991 621.- Ft, a támogatás
mértéke közel 95%, mely nettó 3 130 705 116.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást jelent.
A műszaki tartalom szerint Karád esetében a fejlesztés 871 háztartást, Kötcse esetében 348,
Nagycsepelyen 218, Szóládon 300, Telekin 139 ingatlant érint. Gravitációs gerinc vezeték 41 136 fm,
nyomóvezeték 23 415 fm, 16 db hálózati és 18 db házi átemelő és 16 339 fm bekötővezeték épül. A
gravitációs szennyvízcsatorna hálózat egy része elkészült, jelenleg a hátralevő vezetékszakaszok
építése, illetve az elkészült szakaszok minősítő vizsgálatai zajlanak.
A próbaüzem kezdetétől (szeptember 30.) a már üzemeltetésre alkalmas gyűjtővezetékkel és átemelővel
ellátott területeken élő felhasználók a szolgáltató Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-től megrendelt
szakfelügyelet mellett elvégezhetik a házi szennyvízcsatornák csatlakoztatását a beruházás keretében
elkészült ellenőrző tisztító idomhoz.
Az ingatlanon belüli belső szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlan tulajdonosának feladata, melyet saját
költségén kell elvégeznie, vagy elvégeztetnie. A beruházás keretében a bekötőcsatorna DN 150 KG-PVC
csőből épült. A bekötőcsatorna végpontján a telken belül, az utcai kerítéstől 1,0 m-re tisztító idom
található. A kivitelező által elhelyezett tisztítóidomig az ingatlanon belül a bekötővezeték javasolt
csőátmérője magáningatlanok esetén 110 mm, vállalkozások és közületi fogyasztók esetén a szolgáltató
által jóváhagyott terv szerinti. A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lenni. A vezeték 90°-os vagy
kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni, a házi alapcsatorna
tisztíthatósága érdekében. Függőleges irány törés esetén 2 x 45°-os iránytörés megengedett, a 90°-os
buktatást el kell kerülni. Amennyiben a házi vezetékhálózatot nem KG-PVC, KGEM anyagból készül el, a
DRV Zrt. szakemberének jelenlétében víztartási próbát szükséges a belső hálózatán
elvégeztetnie.
Fontos, hogy a lakosság az ingatlanok szennyvízhálózatra történő
rákötését csak üzemeltetői és önkormányzati engedéllyel teheti
meg. A szolgáltató ellenőrzi az ingatlanon belüli hálózatot, majd
a tulajdonos jelenlétében leolvassa a vízmérő állását, és ezt
követően vehető igénybe a szolgáltatás. A csatornarákötés
feltétele a szakfelügyeleti díj megfizetése, melyre a
szolgáltató kedvezményt biztosít 2016. március 31-ig,

mely 1 000 Ft+ÁFA=1 270,- Ft. A csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű
partnerazonosítóját, és a bekötés címét kérjük feltüntetni. A felhasználó további kötelezettsége a
„Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyomtatvány kitöltése, aláíratása a helyi
önkormányzattal, és az önkormányzatnak történő leadása.
Érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240-240 helyi tarifával hívható számon, munkanapokon
7.30-15.30, csütörtökön 7.30-20.00-ig lehet. Diszpécserszolgálat, automata információs szolgáltatás, és
az önkiszolgáló menüpontok a nap 24 órájában állnak rendelkezésre. Illetve személyesen a Siófok, Fő u.
39/A.-ban hétfőn, szerdán 8.00 -15.00, kedden, pénteken 8.00-14.00, csütörtökön 8.00-20.00, vagy Tabon
a Vörösmarty köz 3.-ban szerdánként 8.00-15.00 között.
A megfelelő számú bejelentés beérkezését követően a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkatársa
ellenőrzi a házi szennyvízcsatornák kialakításának szakszerűségét. A szemle várható időpontjáról az
adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon tájékoztatja a szolgáltató a felhasználót.
A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén ellenőrzi a szakfelügyeleti díj befizetését és
rögzíti a felhasználási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez szükséges
adatokat. A próbaüzem ideje alatt az Üzemeltető DRV Zrt. szennyvízdíjat nem számít fel! Amennyiben a
felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a szolgáltató beleegyezése nélküli történik,
kötbér érvényesíthető.
FONTOS!
Jogszabály szerint a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás kötelező. Azok az ingatlantulajdonosok,
akik a megépült rendszerre nem kötnek rá, illetve a fentiekben leírt módon nem kezdeményezik a
csatornaszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését, az üzembe helyezést
követő (2015. október) 90. naptól talajterhelési díjat kötelesek fizetni (A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. tv.). Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jogi
személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi
területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a
közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A próbaüzem lezárásáig a szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető, szennyvízdíj nem kerül
felszámításra.
Hasznos információk a házi szennyvízcsatorna kialakításához, és üzemeltetéséhez
- Az ingatlan belső szennyvízvezetékének kiépítésénél - iránytörés esetén – tisztítónyílás kialakítása
javasolt.
- Térszín alatti helységekben keletkező szennyvizek csak zárt rendszerben, kompakt házi beemelő és
nyomóvezetéken keresztül csatlakoztathatóak
- A közcsatornába csapadékvíz bevezetése tilos!
- A rácsatlakozást követően a szennyvízgyűjtő aknát meg kell szüntetni!
A megépített települési szennyvízcsatorna-hálózatra kizárólag kommunális jellegű szennyvíz vezethető
be. Csapadékvizet, állati eredetű, illetve ipari szennyvizet a szennyvízcsatornába vezetni szigorúan tilos!
Tilos továbbá a meglévő zárt tárolóból vagy felduzzadt szikkasztóaknából szennyvizet
az utcai közcsatornába átszivattyúzni!
Vegye igénybe a közcsatorna szolgáltatást, hogy ne legyen
gondja sem az ingatlanán keletkező szennyvíz elszállítására,
sem a talajterhelési díj fizetésére! Tegyen Ön is
környezetéért, gyermekeink jövőjéért!

