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Tájékoztató a szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági teendõkrõl!A csatornaépítési munkák elõre haladtával
fontos állomáshoz érkeztünk. A kivitelezõ tájékoztatása alapján az építési munkák 2015. januárjában az
átemelõk építésével, a belvízmentesítéssel valamint a fõnyomó vezeték kiépítésével kezdõdik meg, hogy a szennyvíztisztító
telep próbaüzeme a tervezett idõben elindulhasson.
A mérnök szervezet az eddig megépített bekötéseket, gerinc vezetékeket folyamatosan ellenõrizte, hogy a mûszaki
elõírásoknak megfeleljenek. A megépített szakaszokon a felbontott területek megfelelõ idõ elteltével lehet helyreállítani,
ezért továbbra is kérjük a lakosság türelmét. Egyben kérjük Önöket, hogy a 06/80-63-01-08. számon, amely ingyenesen
hívható a felmerült problémákat folyamatosan jelezzék. Minden problémát továbbítunk a kivitelezõ és a mérnök felé, akik
szükség esetén a javításról intézkednek. A kivitelezési munkák a megbontott közterületek teljes körû helyreállításával
végzõdik, ami azt jelenti, hogy a megbontás mértékének megfelelõ helyreállítás fog megtörténni.
A szennyvíztisztító telep kivitelezése rendben zajlik, a próbaüzem indítása a tervek szerint legkésõbb 2015. március
&ndash; április hónapban kezdõdik. A próbaüzem indításához a szükséges szennyvíz mennyiség biztosítása érdekében
kijelölésre kerültek azok az utcák, utcaszakaszok, ahol a házi bekötéseket a fenti idõpontig el kell végezni. Az érintett
ingatlantulajdonosokat a Mélykúti Víziközmû Társulat értesíteni fogja.
A rákötéssel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:
1. a házi bekötéseket csak az értesített ingatlan tulajdonosok végezhetik el.
2. a házi bekötéshez szükséges elõzetesen felmért mennyiségû csövet a Mélykúti Víziközmû Társulaton keresztül lehet
igényelni.
3. a szükséges mennyiségû csõ kiszállítása szervezetten, az ingatlan tulajdonosokkal elõzetesen egyeztetett idõpontban
történik.
4. a belsõ hálózat kiépítését az ingatlan tulajdonosa saját maga elvégezheti, azonban a Mélykúti Víziközmû Társulat
tud tájékoztatást adni a házi bekötéseket végzõ vállalkozókról. A tájékoztatást személyesen is lehet kérni, vagy a
77/886-601-es telefonszámon. A Vállalkozókkal a Mélykúti Víziközmû Társulat együttmûködési megállapodást kötött, a
lakos a házi bekötésre vonatkozó megbízás elõtt ennek a bemutatását jogosult kérni a Vállalkozótól.
5. a belsõ hálózattal kapcsolatos követelmények teljesítése érdekében az árok betemetése elõtt az önkormányzat által
megbízott szakember végez ellenõrzést, a betemetés csak a kiadott engedély birtokában tehetõ meg. Ez nagyon fontos
abból a szempontból, hogy a szennyvízelvezetés késõbb is probléma mentesen történjen meg.
6. a legfontosabb, az, hogy a belsõ hálózat kiépítésével nem történhet meg a rákötés. Az illegális rákötés és
beengedés feljelentést von maga után! A rákötéseket a kivitelezõ által jelzett idõpontban lehet megtenni, melyrõl a
Mélykúti Víziközmû Társulat ajánlott levélben tájékoztatja az érintett lakosokat. A rákötés csak abban az esetben
valósulhat meg, ha az ingatlan tulajdonosa a Mélykúti Víziközmû Társulatnál a 132.515,- Ft érdekeltségi
hozzájárulás összegét megfizette. Ezért kérjük azokat a Lakosokat, hogy amennyiben ezt még nem tették meg
keressék fel ügyfélfogadási idõben a Mélykúti Víziközmû Társulat irodáját.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatorna hálózatra rá nem kötött ingatlannak talajterhelési díjat
kell fizetnie a türelmi idõ lejárta után. A talajterhelési díj összege a fizetendõ szennyvízdíjnak többszöröse is lehet, ezért kérjük
azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik még nem nyilatkoztak a rákötéssel kapcsolatban mielõbb keressék fel a
Mélykúti Víziközmû Társulat irodáját ügyfélfogadási idõben.Ügyfélfogadás:
Ideje: Szerda, Csütörtök: 09:00 &ndash; 15:00.
Helye: Mélykút Rákóczi u. 13. Gazdairoda épülete
Tel: 77/886-601.
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