INGATLANOK SZENNVÍZHÁLÓZATRA VALÓ RÁKÖTÉS
FOLYAMATA
Tisztelt Borsodnádasdi Lakosok!
Az Önkormányzat segítséget szeretne Önöknek adni abban, hogy a rákötések
adminisztrációs ügyeit megkönnyítse, illetve meggyorsítsa. A koronavírus
járvány idején a személyes ügyintézés mindenhol teljesen vagy részben
szünetel, ezért az ügyintézés módja az írásbeliség.
Az ÉRV által kiadott tájékoztatóhoz mellékleteként „Megrendelő adatlap”-ot is
küldünk a Tisztelt Ingatlan tulajdonosoknak. Megkérjük, Önöket töltsék ki és
írják alá, ne felejtsék el feltüntetni a telefonszámukat, a későbbi esetleges
egyeztetés miatt és az így kitöltött „Megrendelő adatlap”-ot szíveskedjenek
visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal portájára.
Minden visszajuttatott megrendelőlap mellé az Önkormányzat, mint a
szennyvízhálózat tulajdonosa, rákötési hozzájárulást tesz, és azt az ÉRV ZRt.
részére továbbküldi.
Miután részünkre a „Megrendelő adatlap”-ot leadta, az Ön által, az azon
feltüntetett telefonszámon felhívjuk és engedélyt adunk arra, hogy a rákötést
szakemberrel elvégeztesse.
Ezen munkálatok elvégzése után az ÉRV ZRt. felé azonnali bejelentés szükséges,
a +(48)514-500/679-es mellék telefonszámon, hiszen a helyszíni műszaki
átvételt ők fogják elvégezni. Ha lehetőség van rá a tisztító idom mellett, a
visszatakarást addig ne tegyék meg!
A Borsodnádasd kábeltévén, a Borsodnádasd hivatalos honlapján, a Facebookon folyamatosan frissítve közzétesszük azon utcák listáját, ahol a rákötéseket
megkezdhetik illetve a jelenlegi vállalkozók hirdetését, akik a rákötések
kivitelezését vállalják.
További információ:

06 30 786 0457

Köszönjük a türelmüket és kérjük együttműködésüket!
Borsodnádasd, 2020. április 9.
BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Borsodnádasdon a szennyvízhálózatra ráköthető készre
jelentett helyei 1. ütem:
-

Engels utca
Vájár utca
Bányász utca
Kossuth utca: 1. házszám – 77. házszám között
Kossuth utca: 2. házszám – 62. házszám között
Alkotmány utca: 1. házszám. – 8. házszám között
Béke utca
Rákóczi utca
Gálrétje utca
Verős utca
Szőlő utca
Batsányi utca
Akácos utca
Kővágó utca: 1. házszám – 12. házszám között
Dózsa Gy. utca
Munkácsy utca
Karácsonylova utca
Radnóti utca
Domb utca
Berek utca
Mező utca
Görbelápa utca
Eötvös utca: 20. házszám – 26. házszám között
Köztársaság utca: 1. házszám – 59. házszám között
Köztársaság utca: 2. házszám – 70. házszám között (kivéve a 34. hsz. és
38. hsz.)

Készre jelentett helyei 2. ütem:
-

Köztársaság utca 34. házszám; 38. házszám; 42; házszám 127. házszám
Egyetértés utca
Eötvös utca
Nád utca
Kisköz utca
Köztársaság utca 72. házszám – 112. házszám között (páros oldal)
Arany János utca
Móricz Zsigmond utca (kivéve az 1. házszám és a 3. házszám)
Vörösmarty utca

Lakossági tájékoztató Borsodnádasd város csatorna bekötési folyamatáról
Tisztelt Felhasználóink!
Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján Borsodnádasd város szennyvízcsatorna-hálózatának
és szennyvíztisztító telepének üzemeltetése az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.
feladata. Az alábbiakban tájékoztatjuk leendő Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Állam, és
Borsodnádasd Város Önkormányzata együttműködésével megvalósult projekt keretében épült új
szennyvíz csatorna, és szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2020.02.04. megkezdődött. Az ingatlanok
szennyvízhálózatra történő rákötésének folyamatáról az alábbiakban nyújtunk információt.
Az
érintettek
rákötési
igényüket,
az
ÉRV
ZRt.
honlapjáról
(https://www.ervzrt.hu/tajekoztatok/lakossagi-csatornabekotes/) letölthető „Megrendelő adatlap”
kitöltésével jelezhetik. A kitöltött adatlap leadására Borsodnádasd Polgármesteri Hivatalban,
elküldésére digitálisan az ugyfelszolgalat@ervzrt.hu e-mail címen, postai úton, az alábbi címen van
lehetőség:

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
3700. Kazincbarcika, Tardonai út 1.
A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésével egy időben, a Vállalkozó által a telekhatáron 1 méteren
belül elhelyezésre került a tisztítóidom. A házi szennyvízhálózat kiépítése, rácsatlakoztatása a
tisztítóidomra az ingatlantulajdonos feladata.
Kérjük, hogy a házi szennyvízhálózat DN 110 KG-PVC vezetékből és a kereskedelemben
kapható KG idomokból kerüljön kivitelezésre, a mellékelt vázlat alapján.
Az ivóvíz és szennyvíz bekötésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, Tisztelt Felhasználóink az
ÉRV ZRt. honlapján találhatják (https://www.ervzrt.hu/tajekoztatok/).
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonost, hogy a saját kivitelezésben megépült szennyvízcsatorna építés
szakszerűségére fokozattan ügyeljenek (lejtésviszonyok, vízzáróság).
Szeretnénk felhívni Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a meglévő szennyvízgyűjtő,
szikkasztó medencék nem csatlakoztathatók a közüzemi szennyvízhálózathoz, azok
megkerülése, átcsövezése szükséges a házi szennyvízelvezető rendszer átalakítása során!
Csapadékvíz bekötése a csatornahálózatba tilos!
Az elkészült csatlakozó vezeték műszaki átvételéért, az ÉRV ZRt. 2020.06.30-ig nem számít fel
műszaki átvételi díjat, ezzel is ösztönözve a mielőbbi csatlakozást. 2020 07.01-től a műszaki
átvételért bruttó 4.950,-Ft/ingatlan díjat számolunk fel, amelyet a helyszíni műszaki átvétel során
készpénzben, bevételi pénztárbizonylat ellenében kell kiegyenlíteni a Tisztelt Felhasználónak.
TOVÁBBI INFORMÁICÓ:
Tel.: +(48) 514-500/679-es mellék /műszaki ügyintéző
ÉRV ZRt. HIBABEJELENTÉS:
Központi Diszpécserszolgálat
Tel.: +36(80) 224-242/ 1-es menüpont
Együttműködésüket előre is köszönjük! Tisztelettel:
ÉRV ZRt.

ÉRV ZRt.
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Megrendelő adatlap
közműcsatlakozási kérelemhez (szennyvíz)

Nyilvántartási szám:
1.

A Megrendelő
- neve:
- születési hely, idő, anyja neve:
- állandó lakhelyének címe:
- személyig. száma:

2.

Telefon:

A Szolgáltató hozzájárulását kérem:

.ir.szám

város (község)
út, utca, tér,
hsz
alatt a mellékelt kiviteli terv alapján történő közműcsatlakozásához,

hrsz.

- lakossági,
- gazdálkodó szervezet /közület, intézmény, társaság, vállalkozás/,
- illetve egyéb munkálathoz.
3.

/a megfelelő aláhúzandó!/

Megrendelem a Szolgáltatótól az alábbi szerelési munkálatok elvégzését (a megfelelő
rész aláhúzandó!).
- szennyvíz elvezető hálózatba való becsatlakozás
- egyéb munkálatok

4.

Az ingatlan (a megfelelő rész aláhúzandó!)
- tulajdonosa és egyben használója vagyok
- használója vagyok és csatolom a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát
-

5.

az ingatlan: lakás, üdülő, zárt kert, vagy egyéb

,beépített, vagy beépítetlen

A Szolgáltató tájékoztatását az alábbi helyre kérem: (a megfelelő rész aláhúzandó!)
- állandó lakcímemre
- a munkával érintett ingatlan címére
- egyéb címre
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A-6-3b-1
Megrendelő adatlap
közműcsatlakozási kérelemhez (szennyvíz)

6. Megrendelői nyilatkozat: Tudomásul veszem, hogy
- a szennyvízelvezető hálózatra való rácsatlakozás csak a Szolgáltató engedélyével, az
általa meghatározott módon valósulhat meg. A szennyvíz bekötővezeték megépítéséhez,
átalakításához, vagy megszüntetéséhez a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges.
- a kivitelezési tervet a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az valamennyi előírt tartalmi és
formai követelménynek megfelel, és az előírásoknak megfelelően egyeztetve lett.
- a gazdálkodó szervezeteknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően víziközműfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.
- a szolgáltatói hozzájárulás kiadásának minimális feltétele a hiánytalanul kitöltött
Megrendelő adatlap és a Szolgáltató által kért egyéb dokumentációk beküldése, az előírt és
a szükséges kezelői nyilatkozatokkal ellátott, a Szolgáltatóval és az illetékes szervekkel
egyeztetett kiviteli terv megléte, 2 példányban való beadása, és a víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás megfizetése (gazdálkodó szervezet esetén).
- a kivitelezési munkákat az egyeztetett kiviteli terveknek megfelelően, a vonatkozó műszaki
előírások figyelembe vételével kell elvégezni, a hatósági, a kezelői és a szolgáltatói
előírások betartása mellett.
- a gyűjtővezeték megfúrását, az arra történő rákötést, a bekötővezeték szerelését csak a
Szolgáltató (vagy bekötővezeték építésénél az általa elfogadott vállalkozó is) végezheti el,
az általa megfelelőnek minősített anyagból, az illetékes társasági egység szakfelügyelete
mellett.
- a házi szennyvízhálózatot és annak tartozékait a vonatkozó szabvány szerint és megfelelő
minőségű anyagból kell kivitelezni. Nem megfelelő kivitelezés esetén a Szolgáltató a
bekötést, vagy a bekötés átvételét megtagadhatja, illetve a bekötést a házi
szennyvízvezeték vonatkozásában felelősségvállaló nyilatkozathoz kötheti.
- a házi átemelők működtetéséhez a Fogyasztónak a mindenkori műszaki előírásoknak
megfelelő, vízmentes helyen lévő villamos csatlakozási lehetőséget kell biztosítania, illetve
a házi átemelők megfelelő védelméről a Fogyasztó köteles gondoskodni.
- a házi szennyvízgyűjtő medencét a közműhálózatba bekapcsolni TILOS!
- a bekötés csak az előző feltételek teljesítése, a közműcsatlakozási munkák díjának, illetve
a műszaki átvétel díjának megfizetése, valamint a Szolgáltatói szerződés megkötése után
végezhető el.
- a szennyvízbekötés után a bekötővezeték a Szolgáltató kezelésébe (állami tulajdonú
közmű esetén a Szolgáltató tulajdonába) kerül át. Azon a Szolgáltató az érdekelt Fogyasztó
hozzájárulása nélkül is végezhet bármilyen munkálatot, ugyanakkor a házi
szennyvízhálózat és tartozékai a Fogyasztó tulajdonában és kezelésében maradnak.
- a használatbavételi engedély csak a szabályosan megvalósult bekötés után, a
Szennyvízbekötési jegyzőkönyv aláírását követően adható ki.
- amennyiben a közműcsatlakozást a Fogyasztó, mint magánszemély kérte, de a
későbbiekben gazdálkodó szervezetként kezd működni a fogyasztóhelyen, akkor arról a
Szolgáltatót előre értesíteni kell, és a kapcsolódó víziközmű-fejlesztési hozzájárulást meg
kell fizetni.
Egyúttal kijelentem, hogy a vonatkozó Tájékoztatóban (A-6-2 jelű) közölteket megismertem,
a benne foglaltakkal egyetértek, az előzőekben tudomásul vett-, valamint a Szolgáltató által
megfogalmazott egyéb követelményeket vállalom és teljesítem, a kapcsolódó költségekről
megfelelő tájékoztatást kaptam és a közműcsatlakozás teljes költségét viselem.
Kelt: …………………………………………, …………..év ……………………hó …………….nap
Megrendelő aláírása
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