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– Talán a legfontosabb kérdés 
az, hogy mire számíthatnak az 
ingatlantulajdonosok.

– Mielőtt az utcában elkez-
dik a munkát, mindenki kap 
egy értesítést a postaládájába, 
hogy mikor kezdenek és kit 
lehet keresni a bekötés helyével 
kapcsolatban. A továbbiakban 
– az építési technológiától füg-
gően – ha a bekötővezetéke-
ket építik előbb, azaz még a 
gerinc építése előtt „beállnak az 
ingatlanra”, akkor otthon kell 
lenni, és beengedni az ingatlan-
ra a csapatot. Ennek időpontját 
célszerû az utcában a munkát 
irányító vezetővel egyeztetni. 
Legtöbbször ők keresik meg az 
ingatlantulajdonosokat, de ha 
valamiért ez nem megy, akkor 
érdemes megelőzni, és megke-
resni őt. Ha előbb a gerincet épí-
tik meg, akkor utána következik 
a bekötővezetékek építése az 
egyes ingatlanokra, és az eljárás 
hasonló az előzőhöz.

Mindezt követően az utca még 
munkaterület, tehát ha sóder, 
föld, stb. marad az utcában, 
az nem ritka, annak oka van. 
A következő hetek-hónapok 
aztán nagyon-nagyon nehezek, 
mert a fellazult föld miatt ha 
csapadékos az időjárás, akkor 
meglehetősen nehéz lesz a köz-
lekedés. Ezt valahogy ki kell 
bírni, és ehhez sok-sok türelem 
kell…

– Mi következik ezután?
– Ezt követően kerül sor a 

különböző próbákra, és ha vala-

miért nem jó a csatorna, akkor 
bizony vissza kell menniük 
javítani, pótolni. Ekkor már el 
lehet kezdeni az ingatlantulaj-
donosnak a belső hálózat ter-
veztetését, sőt, ezt a szakértők 
javasolják is. Ha már az ingat-
lanon belül van a tisztítónyílás 
– a csonk –, akkor a kiépítést is 
érdemes megkezdeni. Amikor 
a próbák megtörténtek, elkez-
dődik a mûszaki átadás-átvétel. 
Ez a legjobb esetben is a csa-
tornafektetéstől számított 3-4 
hónap után lehet, de előfordul-
hat, hogy ennél is hosszabb ez 
a periódus.

– Mikor lehet végül rákötni a 
csatornára?

– Amikor üzembe helyezték 
a csatornát, akkor írásos értesí-
tést kap az ingatlantulajdonos, 
hogy ráköthet a hálózatra. Ezt 
megelőzően azonban semmi-
képp nem szabad rákötni, mert 
az illegális használatnak számít. 
Tehát ha megjön az értesítés, 
és ha korábban még nem tette 
meg a tulajdonos, akkor ilyen-
kor érdemes a belső hálózat 
kialakítását elvégezni, és ráköt-
ni a hálózatra. Ez utóbbi tevé-
kenységre az értesítés után 90 
napon belül célszerû sort kerí-
teni, mert ennyi a türelmi idő a 
talajterhelési díj tekintetében.

– Milyen tájékoztatásra szá-
míthatnak az ingatlantulajdo-
nosok a kivitelezők részéről?

– A kivitelező, mielőtt egy 
munkaterületre felvonul, címre 
küldött értesítés útján utcán-

Az Érdi Csatornamû  
Társulat hírei
Több mint hetven szakaszon dolgoznak egyidejûleg  
a csatornaépítők április első felében
A csatornaépítők egyre nagyobb létszámban vonulnak fel, és 
kezdenek újabb és újabb utcák építésébe. Április első napjaiban 
már hetven szakaszon folyik a munka. A következő időszakban 
ez a szám várhatóan tovább fog növekedni. Elképzelhető, hogy 
egyszerre párhuzamosan 125-150 szakaszon fognak dolgozni. 
A munkavégzéssel érintett utcák aktuális listáját megtekintheti a 
www.erdicsatornazas.hu honlapon! 

Előkészületek az elkészült szakaszok üzembe helyezésére
Amint arról korábban beszámoltunk, több olyan szakasz esetén, 
ahol már mûködő csatornára tudnak rákötni, elkezdődött az 
előkészítő munka az üzembe helyezéshez. Az új üzemeltető cég 
(ÉTCS Kft.) létrejött, elindította a szükséges mûködési engedélyek 
beszerzését. A csatornaépítők átadták az üzembe helyezésre java-
solt utcák listáját, és folyamatban van a társulati tagok listájának 
összevetése az elkészült bekötésekkel. A jelenlegi becslések szerint 
a különböző engedélyező hatóságok és közmûvek által elvárt felté-
telek teljesítéséhez még több hónapra lesz szükség. Ezért jelenlegi 
ismereteink szerint az egyes ingatlanok rákötéseit leghamarabb 
idén júliusban lehet megtenni.

Akkreditált mérnökök szolgáltatásai
Javasoljuk, hogy ahol már elkészült vagy folyamatban van az 
utcai gerinchálózat építése, forduljanak a beruházó társulás által 
akkreditált mérnökök egyikéhez még időben! Az elérhetőségük 
megtalálható a csatornázási honlapon: http://erdicsatornazas.hu/
a-beruhazo-tarsulas-altal-akkreditalt-tervezok-listaja. Várhatóan 
tavasztól felgyorsul a csatornaépítés üteme, és később nagyon 
sokan egyszerre kívánják majd megrendelni a felmérést és a belső 
hálózat kiépítését. Ezért ha tehetik, minél előbb keressék fel a lis-
tán szereplő mérnökök valamelyikét! 

Türelmet kérünk a csatornaépítés során
A szennyvízcsatorna-építés elkerülhetetlenül felfordulással jár 
abban az utcában, ahol dolgoznak. Azokban az utcákban, ahol 
nincs szilárd burkolat, a fellazult talaj egy ideig egészen biztosan 
nem lesz olyan, mint előtte volt. Ha olyan száraz időjárás van, 
mint az utóbbi hetekben, akkor sajnos előfordulhat, hogy nagy a 
por. Ennél már csak az kellemetlenebb, ha csapadékos az időjárás, 
mert akkor a sár okoz gondot. Arra kérjük az érintetteket, legye-
nek megértéssel és türelemmel, hisz az utcák helyreállítása csak 
a technológiai utasítások betartásával és a szükséges várakozási 
(konszolidációs) idők elteltével lehetséges.

Április hónap folyamán érkeznek  
az újabb féléves postai befizetési utalványok, a csekkek
Mint azt már megszokhatták: akik postai készpénz-befizetési utal-
ványon fizetnek, április hónap folyamán kapják meg postai levél-
ben a következő fél évre használható csekkeket. Továbbra is java-
soljuk, hogy amennyiben tehetik, válasszák a sokkal olcsóbb és 
egyszerûbb banki átutalást vagy csoportos beszedési megbízást!

Csak rendezett befizetésekkel lehet majd rákötni a csatornára
A rácsatlakozás az elkészült hálózatra csak a rákötési engedély 
birtokában lehetséges. Várhatóan csak azok kaphatják meg ezt az 
engedélyt, akik rendezték a befizetéseiket, azaz nincs elmaradásuk 
az Érdi Csatornamû Társulattal szemben érdekeltségi hozzájárulás 
címén. Kérjük, ellenőrizzék a befizetéseket (a http://erdicsatorna-
zas.hu/penzugyek/online-befizetes-ellenorzes oldalon), és hala-
déktalanul rendezzék az esetleges elmaradásokat!

  Simó Károly elnökhelyettes

Az építési folyamat állomásai, tájékoztatás

Folytatódott a csatornaépítés  
Ezúttal  elsõsorban  a  munkák  pontos  menetérõl,  a 
várható események és  feladatok – például  rákötések 
terveztetése,  engedélyezése  stb.  –  sorrendjérõl  kér-
tünk tájékoztatást. 

Részvízgyűjtő Megépült csatorna (folyóméterben) Arány

1 4 330 13,11%

2 13 327 31,40%

3 8 200 14,70%

4 10 973 31,60%

5 723 1,76%

6 2 436 4,77%

Összesen 39 989 15,63%

ként köteles az érintett lakos-
ságot tájékoztatni a munkák 
kezdési és várható befejezési 
időpontjáról, megadva a mun-
kavégzéssel kapcsolatban elér-
hető helyi képviselőjének nevét, 
elérhetőségét. A lakosság általá-
nos közszolgáltatási tevékeny-
ségének korlátozása esetén a 
vállalkozó köteles a munkák 
megkezdése előtt írásban köz-
vetlenül tájékoztatni a lakos-
ságot. A területen található 
közutak kezelőjével egyeztetett 
módon kell megoldani a forga-
lomterelést, a szemétszállítást, 
és tervet kell készíteni arra is, 
hogy vészhelyzetben hogyan 
közelíthető meg az utcában lévő 
ingatlan. 

– Van ebben a tájékoztatás-
ban az önkormányzatnak is 
szerepe?

– A bekötések helyének kiala-
kítására az önkormányzat tartott 
külön egyeztetést a lakossággal. 
Az egyeztetés eredményei alap-
ján készült el a tenderdokumen-
táció. A felmérésről jegyzőköny-
vet vettek fel az ingatlantulajdo-
nossal vagy az ingatlan haszná-
lójával. A bekötések kiépítése 
előtt természetesen meg kell 
győződni arról, hogy a bekö-
tés valóban a tárgyi ingatlanra 
kerül, illetve nem történt-e a terv 
jóváhagyása óta olyan telekala-
kítás, új építés, amely a bekötés 

helyének megváltoztatását teszi 
indokolttá. Amennyiben a terv-
ben foglaltakhoz képest a hely-
színen eltérés tapasztalható, ezt 
jegyzőkönyvezni kell, és ezt a 
mérnök részére egy példányban 
be kell nyújtani, majd pedig a 
mérnök iránymutatásai szerint 
kell eljárni.

– Milyen értesítést és mikor 
kapnak először az ingatlantu-
lajdonosok?

– A lakók értesítését az építés 
előtt legalább egy héttel kell 
elvégezni. Az építéssel érintett 
címen írásos tájékoztatást kell 
hagyni, mely tartalmazza a vál-
lalkozó által az egyeztetésekre 
kijelölt személy vagy szemé-
lyek elérhetőségét. A tulajdonos 
ezen személyek felkeresésével 
még módosíthatja bekötésének 
a helyét, amelyet a kivitelező 
köteles figyelembe venni, ha a 
módosítási kérelem mûszakilag 
megoldható többletköltség nél-
kül, és a kérelem időben (azaz 
az adott utcában történő mun-
kavégzés megkezdése előtt) 
érkezett. Ha módosítás nem 
történik, minden esetben a ten-
derdokumentációban szereplő, 
előzetesen a tulajdonossal már 
egyeztetett bekötést kell meg-
építeni. Összefoglalva: a vállal-
kozó a terv szerint köteles elké-
szíteni a bekötést, ha a tulajdo-
nos észrevételt nem tesz. 
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