Tisztelt Felhasználó/Ingatlantulajdonos!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Dél-Balatoni szennyvíz projekt keretében megvalósított „Balatonlelle
agglomeráció szennyvízkezelése” elnevezésű projekt lezárult.
A DRV Zrt. és az érintett Önkormányzatok között az új szennyvízelvezető és -tisztító rendszer
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése jelenleg folyamatban van, melynek
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyását követően a Vksztv. 65.§ (1)
pontja alapján a szennyvíz díjat a miniszter rendeletben állapítja meg. Ezzel együtt DRV Zrt.
megkezdi a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatornaszolgáltatást a szennyvízelvezető-hálózatra
rákötött ingatlanok számára.
A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon
felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a Megrendelő formanyomtatványon 2016. május 31ig jelzik a DRV Zrt felé és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj mértéke:
1000,- Ft + Áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás
alapján történik, ami jelenleg 11.900,- Ft + Áfa. Kérjük a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött
felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni.
Az ingatlanon belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlantulajdonos feladata, melyet saját
költségén kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.
A felhasználó további kötelezettsége a „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű
formanyomtatvány kitöltése, aláíratása a helyi önkormányzattal és az Önkormányzatnak történő
leadása. A megfelelő számú bejelentés beérkezését követő a DRV Zrt. munkatársai folyamatosan
ellenőrzik a házi szennyvízcsatornák kialakításának szakszerűségét. A 2016. május 31-ig jelzett
rákötési igények 2016. szeptember 30-ig kerülnek átvételre.
A helyszíni szemle várható időpontjáról az adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon
tájékoztatja a szolgáltató a felhasználót. A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén
ellenőrzi és rögzíti a felhasználási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez
szükséges adatokat.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240-240 helyi tarifával
hívható telefonszámon, munkanapokon 7.30-15.30 között, csütörtökön 7.30-20.00-ig lehet.
Személyesen a Siófokon a Fő u. 39/A. szám alatt hétfőn és szerdán 8.00 -15.00 között, kedden és
pénteken 8.00-14.00 között, csütörtökön 8.00-20.00 között, Fonyódon az Ady Endre u. 7. szám alatt
(Dísz tér) hétfőn 8.00-15.00, csütörtökön 8.00-18.00 és pénteken 8.00-12.00 óra között
érdeklődhetnek felhasználóink.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést kizárólag a DRV Zrt.
munkatársai által történő szakfelügyelet mellett végezhetik el az üzemeltetői és az
önkormányzati engedély birtokban. A rákötés megvalósíthatóságáról későbbi időpontban az
Önkormányzat értesíti az érintetteket.
A nem szakszerű és/vagy nem megfelelő időben történő rákötés súlyos következményekkel járhat,
melyért a felelősséget a szolgáltató az okozóra áthárítja
Megértését és együttműködését ezúton is köszönjük!
Siófok, 2016. április 28.
Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

