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A héten  az  1‑es  részvízgyûjtő 
területén  szintén  elindulhatott 
az  egyik  közmûvel  való  egyez‑
tetés  elhúzódása  miatt  régó‑
ta  esedékes  csatornaépítés, 
amely  a  Pacsirta  és  Pintyőke 
utcákat  (valamint  ezek  okán 
a  Batthyány  iskola  környékét) 
érinti.  Az  „E betûs”  lánynevû 
utcák  esetén  változás  várható. 

A várható építés alatti területek‑
ről, az egyes területeken a mun‑
kát  vezető  személyek  elérhető‑
ségéről a www.erdicsatornazas.
hu  oldalon  olvashatók  aktuális 
információk.
Úgy  gondoltuk,  nem  érdek‑

telen  a  csatornaépítési  munka 
folyamatáról  is  röviden  tájé‑
koztatást  adnunk,  ugyanis  azt 
tapasztaltuk, hogy több érintett 
ingatlantulajdonos  aggódott; 
hogyan is dolgoznak a csatorna‑
építők.  Ezért  röviden  össze‑
foglalva  szeretnénk  leírni  azt 
a  folyamatot,  amely  tipikusan 
lezajlik egy‑egy utcában: az épí‑
tők értesítik a lakókat a várható 

kezdési  időpontról, elkészítik a 
„kerti beállásokat”, azaz a bekö‑
tővezetéket,  valamint  elhelye‑
zik  a  tisztítónyílást,  elkészítik 
–  az  utca  felbontásával  –  az 
utcai  gerincet,  a  gerincre  csat‑
lakoztatják  a  korábban  elkészí‑
tett bekötővezetékeket, az utcát 
ideiglenesen  helyreállítják,  ezt 
követően  vonulnak  le  az  adott 
utcából.
A tulajdonosoknak arra  érde‑

mes  figyelniük, hogy a bekötő‑
vezeték megfelelő helyen érkez‑
zen be az ingatlanra, ezt egyez‑
tessék  az  utcában  a  munkákat 
irányító  vezetővel.  Szeretnénk 
mindenkit  megnyugtatni,  hogy 

senki nem marad ki, akkor sem, 
ha  az  építők  előbbre  veszik 
egy‑egy utcában az „egyszerûbb” 
eseteket,  és  később  visszatérnek 
a  –  valamilyen  oknál  fogva  – 
bonyolultabb esetekhez. Egy‑egy 
utcában rendszerint egy‑két hétig 
dolgoznak,  tehát  amíg  végérvé‑
nyesen  le  nem  vonultak,  addig 
nem érdemes azt gondolni, hogy 
nem készül el bármely ingatlanra 
a tervezett bekötővezeték.
Előbb  az  utcai  gerincet  épí‑

tik,  csak  utána  jöhet  a  házi 
szennyvízhálózat  kialakítása. 
Ismételten  szeretnénk  felhívni 
az  ingatlantulajdonosok  figyel‑
mét,  hogy  ne  készíttessék  el 
idő  előtt  a  telken  belüli  házi 
szennyvízhálózatot!  Amint  azt 
több alkalommal is elmondtuk, 
azt  kérjük:  várják  meg,  hogy 
elkészüljön  az  utcai  gerinc,  a 
gerincről  a  bekötővezeték  az 
ingatlanra, és ezek után az utcai 
gerincet  is  az  építők helyezzék 
el a tisztítónyílást a telken belül 
maximum  egy  méterre.  Csak 
ezután kell a házi szennyvízhá‑
lózatot elkészíteni!
Sajnos,  az  utóbbi  hetekben 

több  esetben  előfordult,  hogy 
az  ingatlantulajdonosok  meg‑
fordították  a  sorrendet,  és  a 
gerinc kiépítése előtt elkészítet‑
ték  a  belső  hálózatot.  Így  ami‑
kor  az  utcai  hálózatot  építők 
be  akarták  vinni  a  telekre  a 
bekötővezetéket, kiderült, hogy 
a  korábban  elkészített  házi 
szennyvízhálózatról  nem  tud  a 
szennyvíz belefolyni a tervezett 
mélységeket  figyelembe  véve, 
azaz  nem  lett  összehangolva. 
Ebben az esetben az utcai kivi‑
telezők az engedélyezett tervek 
alapján kell építsenek,  így nem 
tudják mélyebbre tenni a bekö‑
tővezetéket! Így fölösleges viták 
alakultak  ki,  és  ilyen  esetben 
sajnos  az  ingatlan  tulajdono‑
sa  újra  kell  készíttesse  a  belső 
hálózatot,  ami  újabb  költséget 
jelent.
Tehát a fenti kellemetlensége‑

ket  elkerülendő  kérjük,  várják 

Hasznos tanácsok és javaslatok – csatornamû-társulati tájékoztató

Meg kell várni a rákötési engedélyt!
Újabb részvízgyûjtõ terü-
leteken kezdték el a mun-
kát. A november 14-ével 
kezdõdõ 46. héten elkezd-
ték a munkákat az 5-ös és 
6-os részvízgyûjtõk terü-
letén is. 

Mondja el véleményét,  
hallgassa meg mások kérdéseit is!
Együttműködésben a helyi médiával igyekszünk minden kérdésükre válaszolni. 
Internetes portálunkon (www.erdicsatornazas.hu), Facebook oldalunkon bármikor 
tájékozódhat és kérdezhet.

Amennyiben kérdéseit eljuttatja az Érdi TV-hez, akkor a már népszerű „Fogadóóra” 
című műsorhoz hasonlóan egy másik, kifejezetten a csatornázásról szóló műsorban 
kaphat választ. Ezenkívül minden csütörtökön 9–10 óra között a Rádió Érd (FM 87,8) 
helyi rádióban élőben is felteheti a 23/363-411-es telefonszámon a kérdéseit, amelyek-
re ott helyben választ is kaphat. 

A leggyakoribb kérdésekre adott válaszok a nyomtatott sajtóban, írásban is megje-
lennek.

meg  az  utcai  építést,  és  csak 
utána fogjanak neki a házi háló‑
zat kialakításának!
Ismételten  kérjük,  hogy  csak 

a  „Rákötési  engedély”  birtoká‑
ban  kössenek  rá  a  hálózatra! 
Arra  is  szeretnénk  felhívni  a 
figyelmet,  hogy  amennyiben 
elkészült  az  utcai  gerinc,  és  a 
megfelelő  szintek  ismeretében 
az  ingatlan  tulajdonosa  szeret‑
né  elkészíttetni  a belső hálóza‑
tot, ezt az alábbiak figyelembe‑
vételével tegye meg:
– a belső hálózatot meg kell 

terveztetni  a  beruházó  által 
elfogadott  (akkreditált)  mér‑
nökkel,
–  az  így  megtervezett  belső 

hálózatot  bárki  kivitelezheti 
(akár  az  ingatlan  tulajdonosa 
is!). 
Fel  szeretnénk hívni a  figyel‑

met  azonban  arra,  hogy  nem 
érdemes feketén alkalmazni erre 
vállalkozó  „ajánlkozókat”,  hisz 
az adóügyi vonzaton túlmenően 
ilyen  esetekben,  ha  nem  meg‑
felelő  minőségben  készült  el  a 
munka,  nem  is  lehet  behajtani 
a  garanciát.  Azt  ajánljuk,  hogy 

keressenek  olyan  érdi  vállalko‑
zást,  aki  számlát ad, és vállalja 
az  elkészült munkáért  a  garan‑
ciát!  Az  Érdi  Újságban  koráb‑
ban megjelent néhány ilyen cég 
ismertetése,  javasoljuk,  hogy 
legalább három cégtől kérjenek 
ajánlatot!
Az  elkészült  hálózatot  át  is 

kell  vennie  a  beruházó  által 
elfogadott mérnöknek. Ez tehát 
azt is jelenti, hogy aki idő előtt, 
terv nélkül és számlát nem adó 
vállalkozásokkal  készíttette  el, 
az  számolhat  pluszköltségek‑
kel, hisz az elkészült belső háló‑
zatot kamerásan át kell vizsgál‑
ni,  aminek  több  tízezer  forint 
is  lehet  a  költsége.  Tehát  ezért 

sem érdemes mérnök és tervek 
nélkül,  idő  előtt  elkészíttetni  a 
házi hálózatot.
Ha teljesen szabályosan elké‑

szült  a  hálózat,  akkor  is  bizto‑
sítani  kell,  hogy  a házi  hálózat 
ne legyen összekötve a bekötő‑
vezetékkel,  azaz  szennyvíz  ne 
kerülhessen  az  utcai  gerincbe. 
Ennek az oka az, hogy a gerin‑
cen még próbákat kell végezni, 
és  amennyiben  a  próbák  során 
azt  tapasztalják,  hogy  máris 
szennyvíz  került  a  vezetékbe, 
a  próbát  le  kell  állítani,  meg 
kell  keresni  azt  a  pontot,  ahol 
a  szennyvizet  bebocsátották, 
és meg  kell  bírságolni  az  adott 
(szabálytalan)  ingatlantulajdo‑
nost.  Ez  a  bírsággal  járó  kelle‑
metlenségen  kívül  sajnos  azt 
is  eredményezi,  hogy  az  egész 
környéken elhúzódik az átadás‑
átvétel, amíg ki nem derül, hogy 
ki engedte bele a szennyvizet az 
át nem adott hálózatba. 
Ezért  is  célszerû  megvárni  a 

beruházó Társulás által külden‑
dő  „Rákötési  engedélyt”,  ame‑
lyet  a  mûszaki  átadás‑átvétel 
után  minden  olyan  ingatlan‑
tulajdonos  meg  fog  kapni,  aki 
ráköthet a csatornára! 
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