TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Fogyasztó!
A település csatornahálózatát a sikeres műszaki átadás után, várhatóan 2012. március 23. napjától
folyamatosan helyezhetjük üzembe.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a házi csatornák (telken belüli rész), a kiépített csatlakozási ponttól (tisztítóellenőrző akna) elkészíthetők. A házi csatorna megépítése a tulajdonos feladata, saját költségén. A házi
csatornára tervet nem kell készíttetni, de a kivitelezésnek szakszerűnek kell lenni. Szükség esetén
szakvállalkozó bevonását javasoljuk.
A csatornahálózatba csak a kommunális szennyvíz vezethető be, a meglévő gyűjtő medencék funkciójának
egyidejű felhagyásával. Egyéb az ingatlanon keletkező pl. állattartásból származó szennyvíz vagy talaj-,
csapadékvíz, vegyi-, robbanásveszélyes anyag, hulladék, szemét a szennyvízcsatornába nem vezethető! A
megépítendő házi csatornaszakasznak zárt csőhálózatnak kell lenni, szükség esetén fordító-tisztító aknákkal.
A házi csatorna minimális átmérője 100 mm, a minimális lejtése 1% ( 1m hosszan 1 cm lejtés ). Ajánlott
átmérő 125 mm, ebben az esetben az ajánlott lejtés 1-3% között.
Az elkészített házi csatornaszakasz szabványosságát nyílt árkos formában (betemetés nélkül) le kell
ellenőriznünk. Amennyiben a házi bekötővezeték szakasz már elkészült, a Bakonykarszt Zrt. és az
Önkormányzat elfogadja a tulajdonos és a kivitelező nyilatkozatát, miszerint a megépült szakasz az
aláhúzással jelölt feltételeknek megfelel. Kérjük ezen tulajdonosoktól a nyilatkozatok beszerzését!
Ezekben az esetekben is szükséges a jelenleg is üzemelő szakaszt és az új vezetéket összekötő pont nyílt
árkos átadása!
A házi csatornák elkészültét, az erre rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni az Önkormányzatnál
illetve a Bakonykarszt Zrt-nél. A rendszeresített nyomtatvány megfelelő oldalát csatoljuk jelen
tájékoztatónkhoz. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy a kitöltött nyomtatványokat az állandó
lakosok leadják a település könyvtárában.
A csatorna rákötési kérelem nyomtatvány beszerezhető a Körjegyzőségen, illetve a település honlapjáról.
A házi csatornákat a Bakonykarszt Zrt. képviselői heti két alkalommal, kedd, csütörtök 8 00 – 15 00 között,
helyszíni szemle keretében átveszik. Az átvétel időpontját előzetesen telefonon egyeztetni lehet a 88/264355 telefonszámon.
Az átvétellel egyidőben sor kerül a meglévő szolgáltatási szerződés módosítására, mely ezt követően az
ivóvíz szolgáltatás mellett a csatornaszolgáltatásra is kiterjed.
Az ingatlanokon keletkező szennyvizet csak és kizárólag a házi csatorna átvétele, illetve a fogyasztói
szerződés módosítása után lehet a közcsatornába vezetni.
A megengedettnél korábbi csatornahasználat szabálysértésnek minősül, mivel az a jelenleg még folyó
munkákat gátolja, illetve a szennyvíz, befogadó hiányában a talajt szennyezi.
A bekötések helyszíni ellenőrzése 2012. április 30-ig díjmentes. A próbaüzem alatt szennyvízkezelési díjat
sem kell fizetni! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közcsatornára való rákötést a Polgármesteri
Hivatal abban az esetben engedélyezi, ha Önnek díjfizetési hátraléka nincs!
Monoszló község a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából
fokozottan érzékeny. A 2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt
a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértéke
1.200.- Ft/m3, ami a 3-as területérzékenységi szorzóval számolva 3.600.-Ft/m 3-t tesz ki.
Monoszló Község Önkormányzata
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