Házi szennyvízátemelők üzemeltetése

Tisztelt Felhasználónk!
Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába történő bevezetése házi
szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával került kialakításra, kérjük, figyelmesen olvassa
el az alábbi tájékoztatást!
A 458/2013. (XII. 2.) Kormány rendelettel módosított, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, hatályos 58/2013. (II.
27.) Kormány rendelet alapján a szennyvízelvezető törzshálózathoz csatlakoztatott házi
szennyvízátemelők üzemeltetését jövőben a víziközmű szolgáltatónak kell végezni, melynek
feltétele, hogy a felek átadás-átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. február 28-ig.
A víziközmű-szolgáltatónak 2013. december 31-ig fel kell hívni az érintett felhasználók
figyelmét arra, hogy igénybejelentéssel és időpont egyeztetéssel éljen a 2014. február 28-ig
lefolytatandó átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan. Társaságunk e kötelezettségének eleget
tesz - első lépésként - a „Tájékoztató” honlapunkon történő elhelyezésével, majd az előzetes
felmérést követően az érintett felhasználókhoz eljuttatott levéllel.
Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben a rendeletben biztosított kedvezményekkel
élni kíván, Önnek be kell jelentenie társaságunk felé a szennyvíz beemelőjére (házi
kisátemelőjére) vonatkozó átadási igényét írásban, a mellékelten megküldött „Szennyvíz
beemelő átadási bejelentő” nyomtatványon.
Annak érdekében, hogy a víziközmű szolgáltató ezt a feladatát elláthassa, a rendelet
értelmében az érintett felhasználóknak biztosítaniuk kell:
-

-

-

a házi szennyvízátemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének
korlátozásmentes lehetőségét (vagyis hogy szakemberek az ingatlanra
bejuthassanak és ott az átemelőhöz akár járművel, célgéppel hozzáférjenek);
a
szennyvízátemelő
rendeltetésszerű
használatát
és
folyamatos
energiaellátását. (A későbbiekben a házi átemelő felhasználási helytől független
energiaellátásának kiépítésről, vagy az energiaellátás további biztosításáról és a
megosztott költségviselésről az illetékes önkormányzat legkésőbb 2018. december
31-ig az üzemeltető bevonásával megállapodik a felhasználóval.)
a házi szennyvízátemelő műszaki terveit, műszaki dokumentációt (gépkönyv,
érintésvédelmi jkv.,stb.)

A meglévő és üzemelő szennyvízátemelőket a Borsodvíz Zrt. - a felhasználó erre
vonatkozó írásos igénybejelentése alapján - átveszi üzemeltetésre, amelyről a szabályozás
által előírt tartalommal jegyzőkönyvet kell felvennie a feleknek.

A jegyzőkönyvben rögzítik:
-

az átemelő méretét, anyagát, ingatlanon belüli elhelyezkedését, közterület felőli
megközelíthetőségét, a hozzáférhetőség módját;
a szivattyú elhelyezését, típusát, gyártási évét, műszaki állapotát és az utolsó
felújítás időpontját;
a szennyvíz bekötővezetékhez, vagy a házi vízhálózathoz csatlakozó szerelvények
méretét, típusát;
az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjait, a beépített elektromos védelmi
berendezések jellemzőit;
a felhasználó által átadott műszaki terveket, azok megfelelőségét, a helyszínen
készült vázrajzokat.

A jegyzőkönyv felvételekor fotó dokumentáció készül a felméréskori állapotról.
Kérjük szíves együttműködését a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki állapot
kialakításában, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is zavarmentesen, megelégedésére vehesse
igénybe.
Amennyiben nem kívánja igénybe venni a fent említett szolgáltatást, levelünket tekintse
tárgytalannak.

Miskolc, 2013. december 20.
Tisztelettel:
Borsodvíz Zrt.

