Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád
szennyvíztelepének fejlesztése

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatjuk arról, hogy településükön elkészült a szennyvízcsatornahálózat, amelynek 3 hónapos próbaüzeme 2015. június 8-án indul. A
következő hetekben javasoljuk előkészíteni a házi bekötéseket. A beruházás
során minden ingatlanon elhelyeztek (a telekhatáron belül 1 méterre) egy
tisztítóidommal ellátott csonkot. Az épületből kijövő csatorna majd e csonkon
keresztül csatlakozhat a rendszerre.

Az ingatlan területén a tulajdonos

feladata a vezeték lefektetése. Ez a munka házilagosan is elvégezhető,
amihez az alábbiakban adunk segítséget.
MŰSZAKI ELVÁRÁSOK:


a tisztítóidomhoz való csatlakozáshoz 110 mm átmérőjű PVC cső








szükséges
a csövek összeillesztésénél gumigyűrűket kell használni
a javasolt lejtés mértéke 0,5-1 %
a csatorna az épülettől és más közműtől legalább 1 méterre legyen
a munkagödör talajszint alatti mélysége legalább 0,8-1 m legyen
célszerű homokágyra fektetni a csövet, majd homokkal betakarni
az esetleges iránytörést max. 45° -os ívekkel kell megoldani

Amennyiben Önnek nincs lehetősége a munkát kivitelezni, akkor vegye
igénybe szakember segítségét. A házi bekötés kialakítását jelezze az
önkormányzatnál, amely biztosítja az igénybejelentőt és megszervezi a
csoportos az átvételt. A próbaüzem alatt kedvezményes (1000 Ft) a
felülvizsgálati díj. Ezt a Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás átvállalja.
Annak, aki ez idő alatt nem köt rá a rendszerre, már meg kell fizetnie a
felülvizsgálat teljes költségét, ami 15.113 Ft.
FONTOS: Építse ki a házi bekötést, de addig ne csatlakoztassa a csatornát
a hálózatra, amíg a szolgáltató azt át nem veszi! Ennek feltétele, hogy az
önkormányzat aláírja a megrendelőt.

TUDNIVALÓ A SZOLGÁLTATÁSRÓL:
- Az ingatlanon kialakított csatornabekötést be kell jelenteni az önkormányzatnál. Csak az az ingatlantulajdonos köthet rá a hálózatra, akinek nincs tartozása, amiről az önkormányzat ad igazolást.
- A házi bekötésnél a tisztítónyílást szabadon kell hagyni az átvételig.
- Öntözéshez külön locsolómérő felszerelése javasolt, amit azonban terveztetni és engedélyeztetni szükséges. Ennek külön költsége van!
- Szolgáltatói szerződést majd a csatornahálózat 2015. őszén várható műszaki átadása után köt a szolgáltató a lakosokkal.
- A szolgáltatásról számla csak azt követően készül, ha a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyja a megállapított díjat. Számítani kell arra, hogy ez több hónapot is igénybe vesz.
- Talajterhelési díjat kell fizetnie annak az ingatlantulajdonosnak, aki nem
köt rá a rendszerre. A türelmi idő a rendszer műszaki átadását követő 3 hónap. Aki ez alatt sem csatlakozik a szennyvízhálózatra, az számíthat a talajterhelési díj kiszámlázására.
- A bejelentés és engedély nélkül rákötött ingatlanok esetében szintén meg
kell fizetni a talajterhelési díjat.
Kérjük, kezdje meg Ön is a házi bekötés megépítését.
Bővebb információval a polgármesteri hivatalban szolgálnak.
Nagyatád, 2015. május
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
További információ:
nagyatad.csatornaprogram.hu

