Tájékoztató
a csatornahálózatra való rákötés módjáról, az engedélyezési eljárásról.
A csatornahálózatra való rákötés a többször módosított 8/1999. (VII.9.) önkormányzati rendelet
20. § (4.) bekezdés eloírásai alapján engedélyköteles eljárás.
A csatornarákötés csak elozetesen engedélyezett terv és rákötési engedély alapján történhet.
Az engedélyezési eljárást a „Csatornabekötés megrendelése” nyomtatvány 2 példányban való
értelemszeru kitöltésével lehet kezdeményezni. (Az egyik példány az ingatlan tulajdonosáé,
használójáé, a másik a Közcsat kft irattári példánya)
A bekötési terv alaki (A3) és formai kialakítása a nyomtatványok közül az Internetrol a Közcsat
kft honlapjáról letöltheto, vagy a Közcsat kft ügyfélszolgálatán beszerezheto.
A terv három példányban készül. A harmadik példány a Polgármesteri hivatalé.
A tulajdonos Önkormányzat elozetes hozzájárulása nélkül a csatornahálózatra rákötni tilos!
Az engedélyezés elofeltétele: a közmufejlesztési hozzájárulás rendezése a Solymári Vízi Közmu
Beruházó Társulattal. Errol a Társulat igazolást ad. A Társulat címe: 2083 Solymár, Széchenyi
tér (Faház a Takarékszövetkezet mellett.) Félfogadás kedd, csütörtök 17-18 óráig, telefon 26
360598.
Engedélyezo : az Önkormányzat Muszaki Irodája, mint építési hatóság.
A Közcsat kft-hez, mint üzemeltetohöz nyilvántartásba vétel céljából szükséges mindkét
példányt benyújtani, a nyilvántartásba vételt követoen az egyik példányt visszaadja az ügyfélnek.
A szolgáltatási szerzodés megkötése ekkor történik.
Ezen dokumentumok birtokában végeztetheto el az ingatlannak a csatornahálózatra való
rákötése. A rákötést a tulajdonos által megbízott szakember végzi el.
A közcsatornára, való rákötés idopontjáról elozetes értesítést kérünk. A rákötésnél képviselonk
jelenléte szükséges. A rákötéssel egyidejüleg a vízóra számát és állását fel kell írni az e célra
rendszeresített óraállás bejelento lapon (a nyomtatványok közül az Internetrol a Közcsat kft
honlapjáról letöltheto, vagy a Közcsat kft ügyfélszolgálatán beszerezheto.). Ezen vízóraállástól
indul a csatornaszolgáltatás, illetve a díjfizetés.
A telekhatári tisztítóakna nyílt árkos átvétele elott eltakarni tilos!
A telekhatári tisztítóakna minimális mérete 2,0 aknamélységig: Ø200 mm,
2 m-nél mélyebb aknák esetében minimum Ø300 mm. Több ingatlan, illetve több épület,
lakóegység egy aknára való csatlakozása esetén minimum Ø300 mm a szükséges aknaátméro.
Az egyes ingatlanokhoz, lakóegységekhez több csatlakozással rendelkezo aknából célszeru
önálló vezetékkel indulni.
A csatornahálózatra kizárólag kommunális szennyvíz vezetheto be, egyéb ipari szennyvíz és
csapadékvíz bekötése tilos!
Tájékoztatjuk, hogy a rákötés bejelentésének elmulasztása a Solymár Község Önkormányzati
Képviselo-testületének 5/2005.(II.14.) rendeletének 24. §. K./ pontja szerint 100.000.-Ft-ig
terjedo környezetvédelmi bírsággal sújtandó, amennyiben egyéb jogszabály szerint az súlyosabb
elbírálás alá nem esik.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy illegális csapadékvíz bevezetés esetén a Polgármesteri Hivatal által
a fenti rendelet alapján kiszabható szabálysértési bírságán túl, visszamenolegesen a hálózatra
való rákötésig, -maximum 5 év idotartamig- a csatornahálózatba engedett csapadékvíz vízgyujto
felületének minden m²-e után évi 0,6 m³ kedvezmény nélküli szennyvízdíjat számláz ki a
Közcsat kft..
Közcsat kft

