CSAPADÉKVÍZ KÖZCSATORNÁBA TÖRTÉNŐ ILLEGÁLIS BEVEZETÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSE
A közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés részletes szabályait a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény, valamint e törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet foglalja össze.
A társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették.
Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, gondot és többletköltséget okoz a
szennyvízzel történő együttes elszállítása (szennyvízátemelők túlterhelése), amely időnként
szennyvízkiömléshez, ez által fertőzésveszély kialakulásához is vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen
megnövekedő mennyiségű - ezért hígabb - szennyvíz, a szennyvíztisztító telepeken költséges
technológiai beavatkozásokat igényel, mely környezettudatos fogyasztói magatartással megelőzhető
lenne.
A hatályos jogszabályok felhatalmazzák a szolgáltatót, hogy a közművek igénybevételének
szabályszerűségét az ingatlanon belül is ellenőrizze, egyidejűleg kötelezi a fogyasztót, hogy a
szolgáltató ellenőrzését elősegítse.
Társaságunk is ellenőrizni fogja a helyi önkormányzattal együtt az ingatlanokon belüli csapadékvíz
elhelyezés szabályszerűségét egészségre ártalmatlan füstöléses eljárás, vagy megfestés módszerével.
Az ellenőrzés célja a közműszolgáltató részéről a csapadékvíz közcsatornába történő illegális
bevezetésének felderítése. [58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdés].
A füstöléses eljárás végzésekor digitális, helymeghatározásra alkalmas fénykép készül azokról az
ingatlanokról, amelyek csapadékvíz bevezetését a szennyvízcsatornába az eljárás igazolja. Erről azon
ingatlanok tulajdonosai, akik az eljárás alkalmával nem tartózkodnak az ingatlanukon hivatalos
értesítést kapnak, melyben felszólítjuk az illegális bekötés megszűntetésére. Az eljárás alkalmával az
ingatlanukon tartózkodó ingatlan tulajdonosokkal, vagy meghatalmazottjukkal a helyszínen
megtörténik a jegyzőkönyv felvétele. Az eljárás eredményeként feltárt hivatalos csatornabekötéssel
nem rendelkező illegális csatornarákötés is rögzítésre kerül a jegyzőkönyv felvétele során.
A jegyzőkönyvben az ellenőrzést végzők rögzítik az ingatlan tulajdonos, vagy írásbeli
meghatalmazottja közreműködésével a fogyasztási helyre vonatkozó fontosabb adatokat és az
ellenőrzés megállapításait, amely megállapításokat a jegyzőkönyvhöz csatolt fényképpel is
dokumentálnak.
A helyszíni ellenőrzéskor a fogyasztót semminemű költség nem terheli!
Amennyiben megbízott munkatársaink az ellenőrzés során szennyvízcsatornába történő csapadékvíz
bevezetést állapítanak meg, úgy DMRV ZRT. az alábbiak szerint fog eljárni:
• DMRV ZRT. a közterületi szennyvízcsatornába illegálisan csapadékvizet bevezető
ingatlantulajdonosok esetében a jogellenes állapot észlelésekor a helyszínen jegyzőkönyvet
vesz fel, majd felszólítást küld a jogellenes állapot megszüntetésére. A felszólítás
kézhezvételétől számított 30 napon belül ha megtörténik az illegális rákötés megszüntetése,
és ezt a felhasználó társaságunk felé bejelenti, akkor annak visszaellenőrzését követően az
ügyet lezárjuk. Amennyiben a szabálytalan állapotot 30 napon belül nem szünteti meg, illetve
felszólító levelünkre nem reagál, úgy ismételt visszaellenőrzést követően az
Üzletszabályzatunk 8.számú melléklete szerint a szabálytalan közműhasználat miatti kötbér
kivetésétől eltekinteni nem tudunk (50.000 Ft). Az előzőekben ismertetett eljárás addig
ismétlődik, amíg a jogellenes állapot megszűntetésre nem kerül.

•

A csapadékvizek szennyvízcsatornába történő bevezetésének ellenőrzése során illegális
szennyvízcsatorna bekötés is bebizonyosodhat.
Így a szabályos szennyvízcsatorna
bekötéssel nem rendelkező felhasználók esetén a szabálytalanul közterületi
szennyvízcsatornába vezetett szennyvízmennyiség után legfeljebb 5 évre, vagy a közterületi
szennyvízcsatorna megépítésének időpontjától, vagy az ingatlan vízbekötésének időpontjától,
vagy a felhasználó által a szennyvízbebocsátás hiteles dokumentummal igazolt időpontjától a
törvényes állapot megteremtéséig az ingatlan vízhasználata és a feltárás időpontjában
érvényes hatósági csatornahasználati díj kétszeres mértéke figyelembevételével számított díj
kerül megállapításra.

A vizsgálat a lakosság érdekeit is szolgálja, mert a csapadék közcsatornába történő illegális
bevezetése a szennyvízhálózatot záporok idején túlterheli, és az ilyenkor bekövetkező kiöntések a
csatornát szabályosan használó fogyasztókat is sújtják, mint ahogy a szabálytalanul, vízhálózaton
kívül vételezett víz csatornába juttatása is.
Az ellenőrzés lebonyolításához kérjük az Önkormányzat és a lakosság szíves támogatását,
együttműködését!
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