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2. sz. melléklet 

 

Tájékoztató 

 

A házi szennyvízcsatornák kivitelezéséhez szükséges minısítés 
szabályairól, feltételeirıl 

 

 
I. Általános információk: 

- A Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás által megvalósítandó szennyvíz 
beruházáshoz kapcsolódó házi bekötések szakszerő kivitelezése érdekében a 
jogosultsággal rendelkezı vállalkozások számára minısítési eljárást hirdet. A vállalkozások 
minısítésérıl a Társulás dönt, döntését tájékoztatásul megküldi a Makó-Térségi 
Víziközmő Kft és a Makó és Térsége Víziközmő Társulat részére. 

- A házi szennyvízcsatorna létesítési munkákat vállalkozásszerően csak olyan vállalkozás 
végezheti, amely a Társulás által kiadott minısítési nyilatkozattal rendelkezik. 

- A kiadott minısítés érvényességi ideje 5 év, melynek visszavonásáról a Társulás dönthet. 
A minısítés abban az esetben kerülhet visszavonásra, ha a vállalkozás a házi 
szennyvízcsatorna építés során bizonyítottan három alkalommal megsértette a szakmai 
követelményeket, illetve a pénzügyi elszámolás szabályait. A minısítés visszavonására a 
Makó és Térsége Szennyvíztársulás jogosult, a lakosság, a területileg illetékes helyi 
önkormányzat, illetve a Makó-Térségi Víziközmő Kft. javaslata alapján. 

- A minısítési eljárás - 2010. augusztus 23-tól kezdıdıen - határozatlan idıtartamra kerül 
meghirdetésre. A minısítési kérelmeket a Társulás székhelyére (6900 Makó, Széchenyi tér 
22.) kell személyesen vagy postai úton benyújtani. 

- A Társulás minden hónap 20 naptári napjáig beérkezı minısítési kérelmeket bírálja el a 
következı soros ülésén. Beadási határidınek a Társuláshoz történı érkezés idıpont 
tekintendı. A minısítési kérelmek elsı körös beadási határideje: 2010. szeptember 
02.  

- A minısítéseket elsı alkalommal tervezetten 2010. szeptember 10-én adja ki a Társulás. 

 

II. A minısítés megszerzése érdekében a Társulás részére benyújtandó dokumentumok: 

- Szakképesítést igazoló bizonyítvány - a vállalkozás tagjának vagy munkaviszonyban 
lévı alkalmazottjának az alábbi szakképesítések egyikével rendelkeznie kell: 
• vízvezeték szerelı, csıszerelı szakmunkás, csatornamő kezelı 
• vízügyi, mélyépítı, gépész, építész technikus vagy ilyen irányú szakközépiskolát 

végzett 
• szakirányú felsıfokú végzettség 

- Vállalkozás, számlaképesség igazolása (Adószám, vállalkozói igazolvány, ill. hatályos 
cégkivonat, a csatornaépítésre vonatkozó vállalkozási tevékenységi kör 
megjelölésével, nemleges adóigazolás, rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolás) 

 

III. A minısített vállalkozó kötelességei: 

- A minısítési igazolás megszerzése 
- A Társulás által kibocsátott minısítési igazolás birtokában a házi szennyvízcsatorna 

szakszerő elkészítése 
- A bekötı csatornára való csatlakozás szakszerő elkészítése (a Makó-Térségi 

Víziközmő Kft. szúrópróbaszerő ellenırzése mellett) 
- A Társulás minısítésével rendelkezı vállalkozás az általa elvállalt házi 

szennyvízcsatorna építési munkát minısítéssel nem rendelkezı alvállalkozónak nem 
adja át 
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- A bekötı csatornára való rákötés idıpontjának bejelentése az Üzemeltetı felé a 
vízmérı állással, a megvalósult házi szennyvízcsatorna állapotvázlatával 

- A kivitelezés és számlázás elızetes havi ütemtervének papír alapon történı benyújtása, 
melynek határideje, minden hónap elsı munkanapját megelızı hétfın, de minimum 5 
munkanappal a kivitelezés megkezdése elıtt. A kivitelezés mőszaki ütemtervét a Makó-
Térségi Víziközmő Kft., míg a számlázás ütemtervét a Makó és Térsége Víziközmő 
Társulat részére kell papír alapon benyújtani. 
Amennyiben az adott hónapra készített ütemtervben változás történik, arról 5 
munkanapon belıl köteles a vállalkozás írásban értesíteni az érintetteket. 

- A minısítéssel rendelkezı vállalkozások által részben vagy kompletten kivitelezett 
házi szennyvízcsatorna megvalósításánál a vállalkozások kötelesek digitális 
fényképfelvételekkel dokumentálni a nyíltárkos csatorna nyomvonalát. és elkészíteni a 
megvalósult házi csatorna állapotvázlatát, valamint nyilatkozatot tenni annak 
szakszerő kivitelezésrıl. 

- A házi szennyvízcsatorna építési munkálatai akkor válnak teljesítetté, ha az ingatlan 
tulajdonosa aláírásával átveszi a megépült házi szennyvízcsatornát. Az átadás-
átvételrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet mind az átadó, mind az átvevı aláír. 
Az átadás-átvételi jegyzıkönyvet a megvalósulási dokumentáció birtokában 
tudomásulvétel céljából az Üzemeltetı is ellátja aláírásával. 

 

Az elvégzett kivitelezést a Makó-Térségi Víziközmő Kft. (mint Üzemeltetı) szúrópróba 
szerően ellenırzi. Az ellenırzés kiterjed a csatorna vízszintes és függıleges 
vonalvezetésére, a szükséges mechanikai védelemre, a csapadék- és talajvizek kizárása, 
csatorna vízzáróságra, illetve annak földtakarásra, a közmőkeresztezésekre, a tisztaságára 
(földtıl, építési törmeléktıl, csımaradványoktól való mentességre), és a felhasznált 
anyagok minıségére. 
A helyszíni ellenırzésrıl az üzemeltetı jegyzıkönyvet készít. 
Amennyiben a házi szennyvízcsatorna nem szakszerően épült meg, Üzemeltetı 
megismételt helyszíni felülvizsgálatot tart, melynek díja br. 6.250,- Ft, melyet minısített 
vállalkozás az Üzemeltetı által kiállított számla ellenében elıre megfizet. 

 

 
2010. augusztus 18. 

 

 

 Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás 


