A MI CSATORNÁNK
A Békéscsabai Víziközmû Társulat hírlevele

A mi csatornánk hamarosan
az öné lesz!
R Á K Ö T É S I Ú T M U TAT Ó

Tisztelt Társulati Tag!
Ezúttal egy jó és egy még jobb
hírrel szolgálhatunk:
• A szennyvízcsatorna-építési
munkálatok a tervezett ütemben haladnak, és várhatóan
2012-ben a város teljes „érdekeltségi” területén be is fejezôdnek.

Az elsô jelentôs mérföldkô: 2010. szeptember 22.
A T10-es végátemelô avatása

• Ön hamarosan az új hálózatra
kapcsolódhat, és élvezheti annak minden elônyét!
Az utcában folyó munkálatokkal
kapcsolatban a kivitelezô
SADE Kft. titkárságát kell keresni.

Tel.: 66/321-435
Telken belül – szakszerûen

www.amicsatornank.hu
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A rákötéshez mindössze három lépést
kell majd megtennie, miután a Békéscsaba Megyei Jogú Város által megbízott, a beruházás koordinálását végzô
programvégrehajtó iroda (PIU) levelét kézhez vette.
1. HÁZI VEZETÉK KIÉPÍTÉSE – a levél
birtokában, amely engedély a rákötésre, ön elkészíti (vagy elkészítteti) a telken belüli házi vezetéket, és
azt összeköti a tisztítóidommal.
2. BEJELENTÉS – a rákötés tényét azon- A társulati igazolás. Ezért kell bejönnie
nal bejelenti a Vízmûvek Zrt.-nek
(a szolgáltatónak), amely ellenôrzi a szabályszerû kivitelezést.
Amennyiben azt megfelelônek találja, kiállítja a kapcsolási lapot.
3. SZERZÔDÉSKÖTÉS – megkötik a szolgáltatási szerzôdést, ezzel ön
a Vízmûvek Zrt. partnerévé válik, és igénybe veheti a szolgáltatást.

…betartása mellett
A mûszaki elôírások…
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(Megjegyzés: aki a Békéscsabai Víziközmû Társulat által ajánlott kivitelezôvel végezteti vagy végeztette el a telken belüli vezetéképítést, annak csupán egyetlen lépést kell tennie, mégpedig, hogy aláírja a szolgáltatási szerzôdést, mert a többi adminisztrációt a kivitelezô elvégzi.)

FONTOS TUDNIVALÓ
EZENKÍVÜL:
– A telken belüli vezeték építésének szigorú elôírásai vannak, amelyeket a rákötési engedélyt közlô levél melléklete tartalmaz, de megtalálható a www.bekesvizmu.hu
honlapon is.

A lakosság is hozzászól… Fórum az ifiházban

– A Vízmûvek Zrt. a bekötésekrôl folyamatosan értesíti a Békéscsabai Víziközmû Társulatot. A szolgáltatási szerzôdés aláírását
követôen tagjainknak – így önnek is – igazolást állítunk ki az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésérôl, annak módjáról. Ennek átvétele érdekében, kérjük, keresse fel irodánkat a rákötést követôen, az önnek megfelelô, egyeztetett idôpontban.
– A Vízmûvek Zrt. különféle kedvezményeket biztosít a rákötések
ösztönzése érdekében. Akcióikról a honlapjuk és a kiadványaik által értesülhetnek az érintettek.
– Az idô elôtti és szabálytalan rákötéseket szigorú szankciókkal sújtják, sôt, kártérítési felelôsség is fennállhat.
– A kiépült hálózatra való kapcsolódás ugyan nem kötelezô, de annak elmaradása esetén a talajterhelési díjat meg kell fizetni,
amelynek összege folyamatosan és nagymértékben emelkedhet.
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Köszönjük, hogy a város legnagyobb beruházásának ön
is támogató részese. Szeretnénk, ha – most, a befejezéshez közeledve – továbbra is
segíthetnénk saját eszközeinkkel.
Kérje tanácsainkat, az általunk ajánlott kivitelezôkért
felelôsséget vállalunk!
Köszönjük türelmét, megértését a csatornaépítôk nevében is!

Uniós ügyfélszolgálat az ön érdekében minden pénteken. Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.

Jelentse észrevételeit
a 06-80/922-041-es
ingyenes zöldszámon!

BÉKÉSCSABAI VÍZIKÖZMÛ TÁRSULAT

HÍVJON – ÍRJON – KERESSEN
BENNÜNKET:
66/430-901, 66/519-190
E-mail: vizikozmumacsai@invitel.hu
www.amicsatornank.hu
Telefon:

Békés, boldog új esztendôt kíván a társulat nevében
Mácsai Sándor, a társulat elnöke.
A hírlevelet készítette: BetûNet Média- és Hírügynökség • Tel.: 70/639-1842

