TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi lakossági csatornarákötési akcióról
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. a
környezet védelme, valamint a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep jobb
kihasználtsága érdekében lakossági szennyvízcsatorna-rákötési akciót hirdet.

Az akció időtartama: 2016. május 2 – október 16.
Az ingatlantulajdonosoknak hálózatra történő rákötést az akció időtartama alatt be kell fejeznie.

Az akció időtartama alatt Kaposvár MJV Önkormányzata a szennyvízcsatorna
közműérdekeltségi hozzájárulás mértékét 50%-kal csökkenti.

A kedvezményes közműérdekeltségi hozzájárulás összege:
125 000 Ft + ÁFA = 158 750 Ft/bekötés helyett 62

500 Ft+ÁFA = 79 375 Ft.

A lakossági csatornabekötési akcióról tájékoztatást ad:
KMJV Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Pályázati Igazgatósága
Miklós Olga
tel.: 82/501-543
- A közműérdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos információkról.
KAVÍZ Kaposvári Víz –és Csatornamű Kft.
Szennyvízkezelési Főmérnökség
Csatornahálózati csoport
82/511-292
- A csatornabekötés létesítésével kapcsolatos műszaki információkról
- Bekötés átvétellel kapcsolatos időpont egyeztetés;
- Bármely egyéb esetben.
Amennyiben a szennyvízcsatorna építése során az Ön ingatlanára nem álltak be szennyvíz bekötéssel,
az építés előtt szükséges annak megterveztetése.
A bekötések meglétéről érdeklődhet a Polgármesteri hivatal Műszaki és Pályázati Igazgatóságán;
82/501-543, illetve Társaságunk Szolgáltatási egységén 82/528-586, 82/528-587.

TERVEZŐK NÉVSORA
Berzy Péter
(7400 Kaposvár, Kontrássy S. u. 5., tel: 30/417-10-79, e-mail:berzyur@t-online.hu)
Eperi Kft.
(8630 Balatonboglár, Kolozsvári u. 31., tel: 30/858-20-97, e-mail: eperijozsef@gmail.com,
eperi@kranet.hu)
Habermayer Sándor
(7400 Kaposvár, Árpád u. 9, tel: 30/927-4979, e-mail:haber@somogy.hu, haber@pazmanykabel.hu)
Hajdara Sándor
(7400 Kaposvár, Bláthy O. u. 7, tel: 20/980-7984, 82/411-904, e-mail:kont@t-online.hu)
Horváth Attila
(7400 Kaposvár, Rigó. u. 2/a, tel: 20/514-5218, e-mail: ghorvathattila@gmail.com)
Lucz Mérnöki Iroda Kft.
Lucz Géza
(7400 Kaposvár, Csalogány u. 101, tel: 30/956-5001, 82/311-650 e-mail: luczkft@lucz.com)
Molnár Ferenc
(7400 Kaposvár, Kisközi u. 39, tel: 20/967-3095, e-mail:fer.csi@t-online.hu)
Pozitív Kft.
dr. Tóth György
(7400 Kaposvár, Újpiac tér 10, tel: 30/956-7333, 82/317-320 e-mail: pozitivkft.tgy@gmail.com)
P-Line Stúdió
Soósné Kun Zsuzsanna
(7400 Kaposvár, Bánkutai u. 6, tel: 30/997-4044, e-mail: skzs@kabelnet.hu)
Víz-KÖR Kft.
Kőszeghy Györgyné
(7400 Kaposvár, Gábor Andor tér 1., tel: 30/631-6213, e-mail: terezkoszeghy@gmail.com)
Zimbru Andrea
(7400 Kaposvár, Pipacs u. 33, tel: 20/514-4034, e-mail: andreazimbru@gmail.com)

A felsoroltakon kívül a tervezési munkákat bármely jogosultsággal rendelkező épületgépész – vagy
mélyépítő mérnök elvégezheti. A jogosultságot a területileg illetékes mérnökkamara által kiadott
engedéllyel kell részünkre igazolni.

KIVITELEZŐK NÉVSORA
DIPA-BUILD Kft.
Bálovics Sándor, Szontágh Károly
(7400 Kaposvár, Szántó u. 5. tel: 30/528-4767, 30/948-6605, 82/222-005)
Hadiné Vígh Éva
(7400 Kaposvár, Arany J. u. 7/a, tel: 30/626-3050, 82/312-199 )
Somogyplusz Kft.
Hermann Tamás
(7400 Kaposvár, Cseri út 2., tel: 20/962-3460, 82/317-577 )
Törő Balázs
(7561 Nagybajom, Fő u. 131., tel: 20/567-00-06, e-mail: torobalazs@citromail.hu)
Végh László
(7400 Kaposvár, Kölcsey u. 53/a, tel: 20/916-5499)
Természetesen, a közterületi kivitelezést a felsoroltakon kívül bármely jogosultsággal rendelkező
szakember elvégezheti.
A rákötés elkészültét be kell jelenteni a Szennyvízkezelési Főmérnökségen. A bejelentést követő
helyszíni átvételen is kedvezményes átvételi díjat kell fizetni, 10 300 Ft helyett 5 150 Ft - ot,
valamint át kell adni részünkre a Kaposvár MJV Önkormányzatától kapott, a közműérdekeltségi
hozzájárulás befizetését igazoló dokumentumot.

A rákötéssel kapcsolatos műszaki információk
A szennyvízcsatornára történő rákötés megkezdése előtt célszerű tájékozódni a szennyvízcsatorna
bekötőcsonk helyéről. Ezt megteheti Társaságunk Szennyvízkezelési Főmérnökségén (Kaposvár,
Dombóvári út (tel: 82/511-292) illetve Szolgáltatási csoportunknál Kaposvár, Áchim A. u. 2. (tel:
82/528-586).
Amennyiben a bekötőcsonk vége nem az ingatlana telekhatárán belül található, a rákötést meg kell
terveztetni. A tervet csak a területileg illetékes mérnökkamara által kiadott engedéllyel rendelkező
épületgépész, vagy mélyépítő mérnök készíthet. A kivitelezést csak mélyépítési vállalkozók
végezhetik a KAVÍZ Kft. által jóváhagyott tervdokumentáció alapján.
Ha a bekötőcsonk vége a telekhatáron belül van, saját maga is - vagy egy vízvezeték szerelő, illetve
szakkivitelező vállalat segítségével - elvégezheti a csatornára történő rákötést. A bekötővezeték helyét
megjelölő helyszínrajzot kérheti kollégáinktól, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a térképes
nyilvántartásunk tájékoztató jellegű.

A helyszínrajzon megjelölt bekötést egy kutatóárok segítségével kell megkeresni. Célszerű a
kutatóárkot a helyszínrajzon megjelölt bekötőcsonk helyétől 1-1 méterre a telekhatárral párhuzamosan
kiterjeszteni a helyszínrajz esetleges pontatlansága miatt.
Amennyiben megtalálta a bekötőcsonkot, arra a telekhatáron belül maximum 1 méterre egy
tisztítónyílást kell kialakítani az alábbi rajz szerint:

A tisztítónyílás körüli munkaárkot a szennyvízbekötés átvételéig nem lehet betemetni.

