HASZNOS TUDNIVALÓK A CSATORNA-BERUHÁZÁSHOZ

A kadarkúti építési munka kezdete: 2012. szeptember 17.
Ünnepélyes nyitórendezvény - jelképes csatorna-elhelyezés: 2012. szeptember 20.
Az építés befejezése: 2014. január, ezt követően kezdetét veszi a hat hónapos próbaüzem
Lakossági rákötések ideje: 2014. február - július
Ütemezés: a kivitelezők mérnök által készített terv szerint haladnak a munkákkal. Az aktuálisan
sorra kerülő utcákba a kivitelezés megkezdése előtt egy-két héttel olyan szórólapot juttatnak el,
melyen a fontosabb információk és elérhetőségek megtalálhatók. 2012-ben várhatóan elkészül a
Kossuth Lajos utca, az Árpád utca, illetve a Hódosi utca, ahol nem kell számolni útfelbontással,
mivel ezen utcákban az útpadkában, illetve zöld területen halad majd a munka. A többi utcában
2013-ban kezdődik a csatornaépítés.
Kamerás állapotfelvétel: az építők a település valamennyi utcájában kamerás állapotfelvételen
rögzítették a hidak, kapubejárók, járdák és a házon található vezetékek építés előtti állapotát. A
felvétel az önkormányzatnál rendelkezésre áll a későbbiekben a vitás helyzetek megítéléséhez.
Csatlakozási pont: a bekötés helyét minden ingatlan esetében egyezteti a kivitelező! A szakemberek a házon és telken belüli közművek elhelyezkedése ismeretében tervezik meg a tisztítóakna
helyét és a bekötővezeték vonalát. A művezető minden ingatlantulajdonossal egyeztet, s úgynevezett házi bekötés-tervlapot készít, amely tartalmazza a ház rajzát és a bekötési pont tervezett
helyét. Fontos, hogy a tervlapot az ingatlan tulajdonosa írja alá!
A projekthez tartozó munka a telekhatáron belüli egy méterre elhelyezett tisztítóaknáig
terjed. A kivitelező csak e pontig dolgozik, a csonk házzal való összekötése már az ingatlantulajdonos feladata. E munkát a csatornahálózat építését végző cég szakemberei NEM vállalják (így az
esetleges bekötési hibák javítását sem).
Az ingatlanok hálózatra való csatlakozására a próbaüzem időszakától (2014. februártól)
kerülhet sor. Korábban ezzel próbálkozni nem érdemes, mert büntetést von maga után. A próbaüzem előtt rákötő, s ezzel a rendszert szennyező ingatlan tulajdonosának meg kell térítenie a hálózat takarítási költségeit. A szakemberek minden esetben felderítik az esetleges szennyezőket.
Utólagos munka: a házi bekötéseket követően kamerás vizsgálatra kerül sor, melynek során a
szakemberek ellenőrzik a bekötések lejtését, a csövek összetoldását. Ezután jön a víztartási próba,
amikor azt ellenőrzik a rendszerben, hogy valóban zárt-e, benntartja- e a szennyvizet, nem történik-e talajba szivárgás.
Úthelyreállítás: a munka műszaki ütemezése okozhat némi kellemetlenséget. A végleges úthelyreállítást megelőzi egy néhány hónapos úgynevezett konszolidációs idő, amely során megtörténhet
az építést követően várható útsüllyedés. A konszolidáció kb. 4-5 hónap. Egyes szakaszokat (kapubejárók, járdák, úttestek) ideiglenesen helyreállítanak, a burkolatot zúzott kővel vagy mart aszfalttal borítják - a konszolidációs időszakban ezeket a területeket lehet használni. A burkolat eredeti
állapotának visszaállításának a projekt végére kell megtörténnie.
Közlekedés: a munkaterületeken sebességkorlátozásra lehet számítani. Különös figyelmet kell
fordítani a gyalogos közlekedésre. Amennyiben baleset történik, akkor javasolt a jegyzőkönyv felvétele, mert a biztosító majd csak annak birtokában foglalkozik az esettel.

