segesd te|epülés szennyvízközmű beruházá§

Lakossági tájékoztató

ielep kivitelezés€
Seges<l telepüiés szennyvízlrálózata és a szennyviztisztító
napjától megkezdődjk,
szenn}vizteiep próbatizeme várhaióan 2014- 1',

Ó6mmel tájékoáatjuk, hogy

,:

-.i.ruxitag "ixe.riitt, ,+
napjáról
A szelrnyviztáísulati tagok in8atlanjainak rákötése a hálózatra ugyancsak váíhatóan 2014, lo c.5,
csatomabekötés€
k
végzi a
alatt
kezdődik meg, A Dunánfuli Regionális VíZmű Zrt, a p,óbaüzem ideje
'lijmentesen
benyújtása sem,
a teívek
átvételéhez s;ükséges kötelező szakfelügyeletet, Nem szükséges továbbá

során megépültek a bekötővezetékek és
Azon ingatlanok esetében, ahol a szennyvizelvezető törzshálózat kiépitése
ivóviz, csatoma bekótés
a közmű-§zolgáltatást lakos§ági fogyasztó veszi igénybe, elégségesa "Me8rendelő
é§ az Önkormányzatnak töí!énő
léte§ítésére'n;ű lormanyomtatvány kitöltése, aláíratrása a helyi onkormányzattal
DRV Zú, felé,
leadása, A kitöItött nyomtatványokat az Önkormányzat továbbítja a

a b€kötővezetékig, azaz
fenti negrendeléssel párhuzamosan megépíthető a házi szer\ny,/izyeze|ék
aknával) beárólag,
tisztítóidomig, vagy ann;khiányában a tisztítóidommal (vagy fogyasztói ellenőrző

A

^

ínegépúlt

házi szen yvízháIózat ak
A hází szenryvízvezelék kiépítésevag,, kiépilleléseaz iqattan hlajdorcs íelallíúaA|aglíoldító aknfu casze],ű
ri§l!ílóidanot
vízzórónak kell lenni. A vezeték 90 Los yaő iieil ,"agti'tareq,on4Áiba
esetől 2 x 45 "-os i},ái}nöía,
it_,ón!_!ot,és
Függaleges
érclekéien,
liiááiil, i na.t alapcsatol,na tisztílhaíióga
KGEM anyagból
7i;;|;;;;";";ő:0;; űi,",i, "t i"tt t",u"ű.7,,,",,,yx",, o,ti,, í",e!.ékhátózal :lL,n KG,PI/C,
elyégezteínie,
a_bels.ö
pt,óbál
sziikséBes
ilirif"i, . ÓÁV Zr, ,r"ke lbeíénekjelenlé!ébevizlatiási
,hálózaíán
összekótés€, azaz a

létesült bekőtóvezeték
megepiitt nazi szennyvízvezeték is az utcai törzsháIóz;ttal egytitt
történhet m'3g,
közcs;tomára történő rákötés csak a DRV Zrt, szakfelűgyelete mellett
jelenléíébenleolvassa a vizmé!ő állását, és
A szolgáltató ellenőrzi az ingatlanon beliili hálózatot, majd a tulaj donos

a

ezt követően

vehető igénybe a szolgáltatás,

Locsolá§i célúivóvíz felhasználá§l

eseiében a locsolásra felhasznált ivóviz
Tájékoztatjuk, hogy a csatomaszolgáltatásba bekötött ingatlanok
célúmellékvizmérő kerül beépitésre,
*"nnvireg" t".raJitlutó a csatomaszolgáitatási dijból, am€nnyiben locso]ási
áiv€hető,
A iocsolási kedvezmény igényléséhezszükséges nyomtatvány az önkormányzatnál
Díjfr zetó§i kötelezett§ég:

próbaüzem._ ideje alatt nem kell fizetíi! A
szolgáItatási díjat a §zenn},vízcsatorna igéítybcvételéérta
Energetikai és Kózmű-szabályoási Hivatal
szeniyvízelvezetéssel kapcsolato§ számlát Di,V Zú, csak a Magyar
Zrt, a csatoma-szolgáltatási dijak engedélyezési
által határozaíban elfogadott díj megléte esetén bocsát ki, A DRV
előre láthatóan 2015, január 2, teretmó a mtiszati-aádás átvéteii eljárás és üzembe helyezést követő€n
terjesztheti fel a Hivatalnak,
I<özüzemi szerződési
Társaságunk a felhasználókl€l

a szennyviz bpruházás átvételétkö,! etően Közüzcmi

szerződést köt,

módon biztositjuk az ingatlanok csatoma
Reméljük, hogy lenti tájékoztatásunt alapján a lehető legegyszerúbb
bekötését.

Ti§zteletíel:
Dunántúli R€gioíáli§

vízmű zrt

