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ÉRTESÍTÉS
Tisztelt kondorosi lakosok!
Kondoros Város belterületén 2013 májusa óta zajlik a szennyvizcsatoma-hálózat kiépítésének II.
üteme, valamint ezzel párhuzamosan a szennyvíztelep korszerűsítése. A település több pontján
dolgoznak a kivitelező gépei, mely rövid távon okozhat némi nehézséget településünk
mindennapjaiban, azonban hosszú távon egy rendezett, környezetbarát és környezettudatos
lakókörnyezethez vezet.
Kondoros Város Onkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a beruházás minél
gyorsabban és műszakilag megfelelően menjen.
Azonban az Önkormányzat mellett településünk lakosainak, az érintett ingatlanokban élőknek is el kell
végezniük feladatukat, hogy ezek a munkálatok valóban sikeresen fejeződhessenek be.
Ezért felhívom szíves figyelmüket, hogy a házi csatornarendszer (ingatlanon belüli szakasz)
megépíttetése az ingatlantulajdonos feladata!
Az ingatlanon belüli szakasz kiépítéséhez összeállítottunk egy tájékoztatót, mely bemutatja, hogyan
kerülhet kialakításra a házi csatornarendszer, valamint hasznos tanácsokat tartalmaz az
ingatlantulajdonosok számára.
A tájékoztató ezen értesítés mellékletében található.
A házi csatornarendszert annak műszaki megfelelőssége esetén Kondoros Város Önkormányzat
Települési Szolgáltató Intézménye (TESZI) veszi át üzemeltetésre az ingatlantulajdonostól.
Kérem, a kialaidtásra került házi rendszerek elkészültét a földdel történő betakarás előtt jelezzék a
TESZI-nek, a tisztítóidomra történő rácsatlakozást, a betonaknát, az idomos csatlakozást,
csatlakozásokat a TESZI általi átvételig kitakartan kell tartani!
A házi csatornarendszer utcai gerincre történő rácsatlakozása a települési szennyvízhálózat műszaki
átadása után, vagyis a teljes rendszer elkészülte után történhet meg.
A települési szennyvízhálózat műszaki átadásának időpontja előreláthatólag 2014. augusztus
hónapban fog megtörténni, de a hálózatra történő rákötési lehetőség pontos időpontjáról
természetesen minden érintett személyt névre szólóan értesíteni fog’mk.

Továbbá felhívom a Rgyelmet arra, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 11.
~-a szerint „A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz. Amennyiben a közcsatomát év közben helyezik üzembe, a díj fizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”
A jelenleg folyó szennyvízhálózat építési munkák lezárása után, a kimaradó ingatlanok
vonatkozásában később felmerülő rákötési szándék esetén az akkor keletkező engedélyezési,
adminisztrációs és kivitelezési költség az ingatlan tulajdonosát terheli.
Kondoros, 2013. november 28.
Dankó Béla
polgármester

