TÁJÉKOZTATÓ
Harkány – Ságvári üdülőtelep, elkészült szennyvíz csatorna közművére való rákötéssel
összefüggő feladatok végrehajtásának menetéről.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ingatlan Tulajdonosokat, hogy Harkány – Ságvári üdülőtelep szennyvíz
csatorna közművének sikeres műszaki átadás – átvétele, és üzembe helyezése 2017. április
27.-én megtörtént. Az elkészült közmű üzemszerű működésre alkalmas ezért a szennyvíz
csatornahálózatra ráköthetők, az ingatlanok belső szennyvíz hálózata, a kiépített csatlakozó
aknákon keresztül.
A talajterhelési díjról szóló 2003 évi LXXXIX törvény 11.§ - a szerint a szennyvíz
csatornahálózatra a műszaki átadás – átvételi eljárást követően 90 napon belül rá kell kötni, és
biztosítani kell az ingatlanon keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetését, elhelyezését.
Ez a határidő jelen esetben 2017. augusztus 1.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a megadott határidőig nem köt rá a szennyvíz
csatornahálózatra, számlával igazolnia kell, hogy az ingatlan vízórája által mért vízmennyiség
90%-át megfelelő engedéllyel, rendelkező szakemberrel, vagy szakcéggel, szippantó kocsival
elszállítatta, biztosítva a szennyvíz ártalommentes elhelyezését.
Amennyiben a szennyvíz szakszerű elszállítását és elhelyezését ingatlan tulajdonos számlával
nem tudja igazolni, úgy a vízórán mért vízmennyiség 90%-a után talajterhelési díjat köteles
fizetni, mely alapesetben 1200 Ft/m3.
Jelen tájékoztató levelünk mellé csatoljuk az üzemeltető BARANYA – VÍZ Zrt által
elkészített bekötési kérelem nyomtatványt. Kérjük a bekötési kérelem nyomtatványt kitölteni,
aláírni, és személyesen vagy postai úton eljuttatni Harkány Város Polgármesteri hivatalba.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál kérjük leadni
Postai út: cím: Harkány Város Polgármesteri Hivatal 7815 Harkány, Petőfi S. út 2.- 4.
A beérkezett rákötési kérelmeket a Polgármesteri Hivatal megvizsgálja, tájékoztatást kér a
Harkány – Ságvári Telepi Víziközmű Társulattól, hogy az adott ingatlan kapcsán az
érdekeltségi hozzájárulás befizetése megtörtént-e? Ha minden rendben van, az Önkormányzat
a kérelemre felvezeti a rákötéshez való hozzájárulását, és továbbítja azt üzemeltető,
BARANYA – VÍZ Zrt felé, további intézkedésre. A BARANYA-VÍZ Zrt. ellenőrzi a kérelem
és a fogyasztói nyilvántartásban szereplő adtok helyességét, és ha minden egyezik, kiadja a
„szennyvízbekötési engedély”-t. Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a fenn megjelölt 90
napos határidő lejárta után (azaz 2017. augusztus 1-től) már csak a vonatkozó
kormányrendelet előírásainak megfelelően fogadja el a szolgáltató a bekötési kérelmeket, ami
azzal jár, hogy jogosult tervezővel meg kell terveztetni a szennyvízbekötést, tulajdoni lapot
kell mellékelni, hiteles térképmásolatot kell mellékelni, rákötési díjat kell fizetni stb., ami
jelentős 40-50 ezer Ft plusz költséggel is járhat.
A BARANYA – VÍZ Zrt, az Önkormányzat által jóváhagyott és engedélyezett bekötési
kérelem alapján, az ingatlan tulajdonosának megküldi az új Szolgáltatási Szerződést, ami az
eddigi vízszolgáltatást, szennyvíz elvezetési szolgáltatásra is kiterjeszti.

A Szolgáltatási Szerződés tervezet birtokában az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán
elhelyezett szennyvíz átadó aknára csatlakoztathatja az ingatlan belső szennyvíz hálózatát.
FIGYELEM: Az ingatlanon lévő szennyvízgyűjtő aknát ki kell iktatni, és az épület
szennyvíz kivezetését közvetlenül kell a szennyvíz csatlakozó aknára vezetni.
Ha tulajdonos elvégezte a szennyvíz vezetékének rákötését a csatlakozó aknára, a munka
elvégzéséről értesíti az üzemeltetőt (telefonon +36 30/338-9979, vagy személyesen Nyirati
István szennyvíztisztító telepvezető).
Üzemeltető szakemberei előzetesen egyeztetett időpontban a helyszínen megvizsgálják a
szennyvíz rákötés szakszerűségét, ha megfelelő átveszik és leolvassák a vízóra által mutatott
vízmennyiséget. Ettől kezdve a víz - szennyvíz szolgáltatás megindul és a vízellátás és
szennyvízelvezetés szolgáltatási díjának meghatározása, a vízórán mért vízmennyiség alapján
fog történni.
Harkány , 2017 május 2.
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