ffi

Ésrakdunántúll Vízmű Zártkörűen Működó 8észvénytársaság
28oo Tatabánya, Sárberek 100, Tel': 3tI-766, Fax: 34,/311-595

ÉDv-.

TfuÉKozTATÓ
a lakossági csatornabekötéshel

Tisztelt Fogyasztónk!
ön az Északdunántúli Vízmo zrt. tájékoztatóját olva5sa, melyból megismEÍheti at csatoínahálóratra történő csatlakosás feltételeit és menetét.
Kivételt
1. A csatomabekötést csak az lngatlan tulajdonosának vagy használójának lehet kezdeményezni, utóbbi a tulaidonos előzetes Írásbeli engedélye
'lapján.
képez .2 ar eset, amilor a telep{ilés jegyzóje rendeli el a bekötésekgt'
2, A csatornabekÖtést ísak akkor tudjui blaosÍtani, ha az in8atlan vagy a szomszédos ingatlan a srennprízelvezetésitörashá|ózat mentén íekszik. A szomszédos
ingatlan tula|donmától a hozzájárulás beszenése a megrendeló fe|adata. A beki'tővereték átvezetéséne& tűÍésére- megállapodás hiányában - a jegyrő a
rzoÍnrzédos telek tulajdonosát kait€|ezheti.

3' A szennyvÍretvezetés tór.5há|ózatÍa való csatlakozás helyi adottsátoktól Íiiggően
3.l.Bekötővezetékkel és házi tisztító-ellenőr.ő aknával c8yütt éPÜh tön'há|ózat
el|enónó aknán. Ez esetben köztertileten végzett munka nincsen.

a? alábbl munkálatok

esetén: csak a

elvégzésétjelenti.

házi szennyvízhá|ózatot kell megépíteni és csatlakoztatni

a tisltÍtó'

3.2.Bekjtővezetékkel épílltrzennyvÍzelvezetési törzshálózat esetén: a házi szennyvízhálózat ez esetben 5zintén megépltendó, valamlnt az ingaüan határától max.
l-méterÍe a tisztító-ellenőrzó nyílás vagy akna i5. A tisrtltó_etlenőrző nyílás min' 20 lm átmérőjű nyílással ketl rendelkeznie' A tirzt'tó ellenónó akna 80x80cm
vagy p 80 cm átmér6j{t és betonból készül, amennyiben a talajvÍz az akna fenékzintje felett váÍható, ú8Y vízzáró aknát kell létesíteni. Az akna leÍedése 60x60 cm
vacy g 60 cm megÍelelő teherbírásÚ aknakerettel és fedlappa| oldható meg' Gépkocsibejáróban @ S0 cm-es nehézkivitelr] öntötwas, egyéb helyen 6_8 mrn'es
acél fedlap
3.3.Bekötóvezeték nélkül épült törzshálózatÍa való rákötes: A házi rzennyvízhálózaton és a tisztltó-ellenőrzó
közteriiletgn vetzendó munkáti€lent' A bekötóvezeték min.0 150 mm-es, lejtése 5-20 ezrelék Lózött

aknán kívül megépltendŐ a b€kötóVezeték

lehet

is, mely a

-

_nek.
4' A bekötéshez a s8!20!3. {ll' 27.) Xorm. rende|etben elóÍrtak sleÍinti tervező áltál készlteB tervet kel| benyÚjtani a vÍzMtj

5. 5zükség esetén be kell szerezni ar alábbi hozzájárulásokat, engedélyeket:
víriközmű társulat engedélyet
_ kilzterÜlet felhasználási engedélyt

-

távhöszoltáttatóhozÉjárulását

-

teleÍontársaság hozzájárulását
Xözös bekötes esetén az ingatlan tubjdonosok egymással kötött

_

Bázszolgáltató hozájárulását
elektromos művek hozlájárulását

szenódését

vagy Postai átutalással
6. A tervek e5 engedélyek birtokában a c$tomabekötés megrende|ését követóen kiáltítJuk a elólegs'ámlát. A szárnlát késrpénzben
juttatni.
rendetheti' eEyldejt'le8 a csatoma szolgáltatási szer2ódé't is átadjuL ezt 15 napon belÜl aláírva vissza kell

7. Üzernünk íiglntézójévelegyeÍtetik a munka megkezdésének id6pontJát, küls6 kivitelezö esetén a munka átadás_ótvétel idópontlát. Xénysreráramoltatású
tör.shálózat

esetén csak a szol8áltató végezheti e| a rákiitést.

Ezek megíeleló
8. A beköt& hasrnálatbavétele elótt nyomás, ví:zárósági, ill€we mükóde5képességi próbát, Valamint nylltárkos felmérést kell végeztetni.

után kiilÍin nyllvánonásba vételi
eredménye és megtörténte után az üzem engedélye alapján lehet használatba venni a csatornát' A használatbavételi engedély
díat is íizetni kell a mindenkoÍi társasá8i árszabályzat alapján.

9.

társasági
A *atoÍnabekötéssel kapcsolatos valamennyi költséB ó megrendelót terheli. A megrendelő által i8azoh munkalap és a mindenkori érvényes
áRzabá}y'at

'lapján

készül e|

10.A házi srenqruízhálózat
tulajdonosvhasználót

a

vé$zámla, ame|yből az elóleg értékelevonásra kerül'

es tisztÍtó-ellenőrzó

nyllás/akna karbantartása, esetleges meghibásodásainak, dugulás elháÍitásának kólt!égei

az

ingatlan

terhelik.

ola'at, mosósrert,
11.A szenwírcsatomába csak kommunális eredeü] szennyvíz verethető be. Áltati tráBYát, csapadékvi.et, vagy nagy mennyisé8Ü zsíÍt.
juttatni tilos. szÜké8 esetén további szóbeli tájékoztatással i,remÜnk
oldtí,sreieke! í6tékeket, mérgeket nagyob darabm szennyezódéseket a csatomába
ügyintézői a fogyasztól rendelkezésére állnak'
keresse meg hon|apunkat
ví'szolEáltatással tapcsolatos további kérdeseivel, bejelentéseivel, valamlnt íogYasztói irodáink nyiwa tartásával kapcsolatban
{ui'ww.edv'hu), vagy forduljon Ügyintézőinkhez az rlábbi elérhetőségeken:
TeleÍonos iigyfélszol8álat; +36 40 555 222
Elektronikus levél: vevoszotEalat@edv.hu
Hibabeje|entő vonalunk: +36 80 426 426

