Tisztelt Bordányi, Forráskúti, Üllési, Zsombói Partnerünk!
Rendkívül örülünk annak, hogy a közel jövőben az Ön számára is adott lesz a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a
szennyvízcsatorna szolgáltatást, hiszen ezzel – a kényelem mellett – erősítheti a környezettudatosan élők táborát. Bizonyára tudja
ugyanis, hogy a szikkasztókból elszivárgó szennyvíz nitráttal, és más szennyezőanyagokkal szennyezi el kertjét és ezzel az Ön
közvetlen környezete talaját, talajvizét. Nemsokára az Ön számára is adott lesz a környezetbarát megoldás, s ezzel gondoskodhat
arról, hogy a háztartásában keletkező szennyvíz többé ne ártson a környezetének, az tisztításra kerüljön, majd a megtisztított víz
táplálja a környezetet.
Ahhoz, hogy tudatos fogyasztóként, bebocsátóként éljen a szennyvízelvezetés lehetőségével, néhány dolgot Önnek is el kell
majd végeznie.
1. A közterületen a kivitelező el fogja végezni a szükséges
munkálatokat, sőt az Ön udvarán is ki fogja építeni a
tisztítóidomot
(bekötőaknát),
amely
a
települési
szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízhálózatának találkozási
pontja, más néven a szolgáltatási pont lesz majd. Ennek a
tisztítóidomnak (bekötőaknának) a bemeneti oldala lezárásra
kerül egy végelzáró dugóval.
2. A közcsatorna építését követően egy külön - a házi
csatorna építési feltételeit részletesen meghatározó –
tájékoztatót fog kapni, melynek kézhezvétele után Ön előtt is
nyitva fog állni a lehetőség arra, hogy megkezdje a házi
csatornahálózatának átépítését, kiépítését:



A házi vezeték átépítése az Ön feladata lesz majd, amit vagy saját maga készíthet el, vagy egy erre szakosodott vállalkozóval
készíttethet el. Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a házi szennyvízhálózat kivitelezéséhez a lakosságtól tervet nem fog igényelni.
A házi vezeték majdani kivitelezésénél maradéktalanul be kell majd tartani az Alföldvíz Zrt. által a későbbi részletes
tájékoztatóban közlésre kerülő műszaki előírásokat.

3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a megépítésre kerülő házi csatorna rendszereket az ALFÖLDVÍZ Zrt. nyílt árkosan – azaz
eltakarás előtt – felül kell, hogy vizsgálja, ezért ezúton is megerősítjük, hogy egyenlőre ne kezdjék meg a házi csatorna
rendszerek kivitelezését.
4. A házi csatorna építéssel kapcsolatos bárminemű kérdései esetén állunk rendelkezésére Szegeden, a József Attila sgt. 115.
szám alatti műszaki ügyintézésen, vagy a 06-40-922-334 (4-es menü) telefonszámon.
5. További fontos információk:
Az adott ingatlanon keletkező szennyvíz, az adott ingatlanhoz, az adott ingatlanra kiépített bekötésbe kell majd vezetni! Ez azt is
jelenti, hogy bár sok esetben költségkímélőbbnek, és egyszerűbbnek tűnik a házi vezetéket a szomszédos ingatlanon vezetni, nem
ez a műszakilag szabályos, korrekt megoldás.
A beruházás keretében – az utcai szennyvíz gerincvezetékkel együtt – az ön ingatlanán a telekhatáron belül 1,0 m – re kifogják
építeni a bekötővezeték tisztítóidomát (bekötőaknáját).

A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra (bekötőaknára) történő csatlakozás 110 mm-es átmérőjű, minimum 2,2
mm falvastagságú, szabványos, I. osztályú minőségű, KG-PVC (narancssárga színű) anyagú csővezetékkel valósítható
meg. A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell majd illeszteni, ragasztott és melegített
kötéseket nem fogunk elfogadni.

A szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz lesz majd vezethető, bárminemű technológiai szennyvíz nem.
Csapadékvíz, belvíz, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó a házi vezetékbe nem vezethető be, illetve nem
csatlakoztatható, továbbá a talajvíz betörését meg kell akadályozni.

Kérjük, hogy a házi csatorna kiépítését a közterületi szennyvízcsatorna rendszer megépítését követően
csak akkor kezdje meg, amikor arról Ön egy külön - a házi csatorna kiépítését engedélyező és az
építési feltételeket részletesen meghatározó - tájékoztató értesítést kap!
Partnerként számítunk Önre!
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