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TÁJÉKOZTATÓ
a házi szennyvízbekötő csatornák kivitelezéséhez
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a komlói kistérségi szennyvízelvezető csatornarendszer műszaki
átadás-átvételi eljárása megtörtént. A beruházó települési önkormányzatok és a fővállalkozó Szabadics ZRt.
és a Komló-Víz Kft. mint a rendszer üzemeltetőjének közös döntése alapján, az ingatlan tulajdonosoknak a
házi szennyvízbekötő vezetékük kivitelezési munkáinak elvégzésére 2008. február 15.-étől van lehetőségük.
Minden ingatlan tulajdonos jogosult a telekhatárától 1m-re elhelyezett csatorna tisztító idomhoz
csatlakoztatni a belső rendszerét, aki a szennyvíztársulat számlájára az időarányos lakossági hozzájárulást
befizette, vagy már egyösszegben rendezte. (Ezzel kapcsolatos további információkat az önkormányzatok
tudnak nyújtani.) A házi szennyvízbekötő csatornák építésének hatósági engedélyeztetését a Komló-Víz Kft.
elvégzi.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség szerint a bekötési munkákat 2008. március 31.-éig
szíveskedjenek elvégezni annak érdekében, hogy az elkészült csatornamű a tervezett mértékű hidraulikai és
biológiai terheléssel működhessen.
A szennyvízberuházásban érintett mind a hét település önkormányzata a címzett állami támogatás
elnyerése érdekében kötelezettséget vállalt, hogy a szennyvízelvezető rendszer átadását követő 1 éven belül
házi szennyvízbekötések 90%-os bekötési arányát biztosítani fogják. Ennek elmulasztása az állami
támogatás visszafizetését vonja maga után. Azon tulajdonos, aki az önkormányzati rendelet határidejének
lejártáig nem köti rá ingatlanát a szennyvízelvezető rendszerre, szabálysértési és talajterhelési bírság
kiszabására számíthat.
A belső csatornahálózat kiviteli munkáit minden ingatlantulajdonos saját kivitelben, illetve az általa
megbízott szakemberekkel (kivitelezőkkel) elkészítetheti. A házi szennyvízcsatorna cső anyagául a DN 110
PVC (szürke) csövet javasoljuk. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a házi csatorna iránytöréseihez (vízszintes és
függőleges bukásnál egyaránt) megfelelő átmérőjű tisztító idomot, illetve tisztító aknát építeni
szíveskedjenek a saját érdekükben, a későbbi tisztíthatóság, esetleges dugulás elhárítások biztosítására. A
lakóépületek meglévő szennyvíz kiállását és a közműrendszer határát képező szennyvíztisztító idomot oly
módon kell összekötni, hogy a lefektetésre kerülő csatorna nyomvonala ne keresztezze a meglévő
szennyvízgyűjtő aknát, ne legyen benne 90 foknál nagyobb iránytörés és a megfelelő egyenletes 3-10 %o
lejtés biztosított legyen. (Abban az esetben, ha a szennyvízgyűjtő akna hely hiányában nem kerülhető meg,
az építendő műanyag csatornát acél védőcsőbe fűzve megfelelő lejtés biztosításával lehet keresztül vezetni az
aknán.) A házi szennyvízcsatorna megfelelő szakemberrel történő kivitelezése során is esetlegesen
előforduló szintezési problémákat, (pl. telekhatárnál lévő tisztítóidom folyásfenékszintje, stb.) kérjük a
Komló-Víz diszpécser szolgálatához jelezni, hogy szükség esetén az illetékes kivitelező felé intézkedni
tudjunk.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a szennyvíz csatornába csak kommunális szennyvíz
bocsátható be. (konyhai mosogató, fürdőszoba, wc) Csapadékvíz csatorna rákötése, ipari eredetű szennyvíz
(fáradt olaj, egyéb vegyi anyag, stb) és állattartásból származó hígtrágya, valamint a régi szennyvízgyűjtő
aknákban lévő berothadt szennyvíz bebocsátása a hálózatba szigorúan tilos.
A szennyvízcsatorna rákötését a Komló-Víz Kft. diszpécser szolgálatánál kérjük bejelenteni a pontos cím
és elérhetőség (telefonszám) megjelölésével. A szennyvízcsatornát üzemeltető részlegünk a tulajdonossal
egyeztetett időpontban elvégzi a szennyvízbekötő csatorna szakszerűségi felülvizsgálatát (amennyiben
minden rendben találnak) és vízmérő leolvasását. Ezen alkalommal a mérőállás rögzítésével az új ivóvíz és
szennyvízelvezetést is tartalmazó szolgáltatási szerződés megkötésére is lehetőséget biztosítunk.
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