KÖZCSAT Szennyvízkezelési és Szennyvízelvezetési Kft.
SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉS MEGRENDELÉSE

KÖZCSAT
Szennyvízkezelési
és
Szennyvízelvezetési Kft.
2083 Solymár, Fűzfa u. 7.

Érkezett: ...............év ........................................hó .................nap

KÖZCSAT Kft. TÖLTI KI!

KÖZCSAT Kft.
Solymár

Fizető kódszám:
Fogyasztó hely száma:
A csatornabekötéshez, a csatolt
járulok hozzá:

t e r v szerint,
feltételekkel
a mellékelt

Kelt: .......................................
.......................................
üzemvezető
Érvényes a hozzájárulás megadásától számított 1 évig

Készült: 2 példényban; bekötési tervvel együtt.

Alulírott kérem, hogy csatorna bekötővezeték megépítéséhez, ill. az ingatlan belső szennyvízhálózatának
csatlakoztatásához a szolgáltatói hozzájárulást megindítani szíveskedjenek.
.
Tudomásul veszem, hogy az ingatlanon belüli munkák befejezését - üzembe helyezés előtt - köteles vagyok
a SZOLGÁLTATÓ-nak bejelenteni. A szolgáltatás igénybevétele csak sikeres helyszíni szemle és
egyidejüleg megkötött SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján történhet. A helyszíni szemle költségét számla ellenében - megfizetem.
A szennyvízcsatorna bekötéshez szükséges teendőkről szóló tájékoztatót, valamint a műszaki előírásokat
tudomásul veszem.

Megrendelő neve: ......................................................................................................................
Értesítési címe:

......................................................................................................................

Csatlakozás
Helye:
Helyrajzi szám:

Vízdíjszámlán feltüntetett
Vízóra gyártási szám:

Kelt: Solymár, 20 ..................... év ................................................................hó ......................nap
.............................................................
Megrendelő aláírása
BEKÖTÉSI TERV
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BEKÖTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁSA
Megrendelő

tölti

ki!

Ingatlantulajdonos neve: ...........................................................................................................................
Címe: ...................................................................................................Hrsz.: ...........................................
Díjfizető neve: ...........................................................................................................................................
Címe: ..............................................................................Telefonszáma: ..................................................
Csatornával ellátandó ingatlan rendeltetése:
...................................................................................................................................................................
Csatorna fedlap szintje:

Csatornával érintett helyiségek padlószintjei:
alagsor:
földszint:
emelet:

................................... mBf.
................................... mBf.
................................... mBf.

INGATLANTULAJDONOS NYILATKOZATA
Ingatlan tulajdonosa tudomásul veszem, hogy a közterület akna fedlap szintje alatt tervezett
csatornanyílások (alagsori szennyvízelvezetés, tisztító nyílások) az elzáró és visszacsapó szerelvények
beépítésével is fokozott elöntési veszélyt jelentenek:
A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbiakat veszem tudomásul:

 A szennyvízcsatornába alapvetően csak háztartási eredetű szennyvizeket lehet beengedni, kivéve
az egyes gazdasági tevékenységeknél előforduló ipari jellegű, külön minősítés alá tartozó
tevékenységeket, szennyvizeket, melyeknél előtisztító létesítése szükséges. Az ilyen ipari jellegű
szennyvizek besorolását fogadási feltételeit a többször módosított 38/1995. (IV.5) Korm. rendelet
határozza meg, minőségi előírásait és eljárásrendjét pedig a többször módosított 220/2004 (VII.21.)
Korm. rendelet, a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet és a 27/2005. KvVM rendelet tartalmazza.
 Lakossági eredetű, illetőleg háztartási besorolású szennyvíz kibocsájtási helyeknél sem ipari jellegű,
sem mezőgazdasági, ill. állattartásból eredő szennyvizeket nem lehet a szennyvízhálózatba juttatni.
 Szigorúan tilos csapadék, csurgalék és talajvizek szennyvízcsatornában való juttatása.
 A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége az ingatlan határán belül fekvő
csatornahálózatra és tartozékaira (pl. szennyvíz előtisztító, házi beemelő, visszacsapó szelep) nem
terjed ki (lásd a módosított 38/1995.(IV.5.) Korm. rendeletet).
 Térszint alatti helyiségek csatornázása fokozott elöntési veszéllyel jár, ezért az ilyen helyiségek
bekötése csak saját tulajdonú, illetve üzemeltetésű a házi szennyvízhálózat részét képező
nyomásfokozó berendezés (házi beemelő) önerős létesítésével valósítható meg. A kellő biztonságot
adó megoldás beépítése és üzemeltetése az ingatlantulajdonos feladata és felelőssége. az
üzemeltető az ilyen mélyen fekvő helyiségekben keletkezett károkért nem vállal felelősséget,
függetlenül a beépítés körülményeitől.
 Tudomásul veszem, hogy a gravitációsan befogadóba nem köthető térszín alatti helyiségek
szennyvízelvezetésének megoldása szintén az előző pont szerint lehetséges.
Kijelentem, hogy a közüzemi csatlakozással és a szennyvízbevezetéssel kapcsolatos ismert előírásokat
betartom. A fentieket be nem tartásából eredő károkért a csatornamű üzemeltetőjével szemben
semminemű kárigénnyel nem élek.
Solymár……………………..év …………......................................………………hó …………. nap.
……………………………………………..

…………………………………………...…

Megrendelő, szennyvízkibocsátó aláírása

Ingatlantulajdonos, ill. meghatalmazottja aláírása

…………………………………………….

……………………………………………..

személyi igazolvány száma

BEKÖTÉSI TERV

személyi igazolvány száma
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Te r v e z ő

tölti

ki!

Elvezetendő szennyvíz mennyisége, minősége*:
-

háztartási jellegű szennyvíz

napi átlagos mennyisége: ………………..m3/d,

csúcsban: ………..l/s

-

ipari jellegű szennyvíz

napi átlagos mennyisége: ………………..m3/d,

csúcsban: ………..l/s

Összes szennyvíz

napi átlagos mennyisége: ………………..m3/d,

csúcsban: ………..l/s

*: A szennyvízminőség a módosított 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet szerint értelmezendő.
Saját vízellátó berendezés leírása:
Kút

Ásott
Fúrt

Csapadékvíz elhelyezésének módja:

Tervező neve: …………………………………………………………………………………………………….................
engedély száma: ……………………………………………………………………………………….................
Címe: ……………………………………………………………………………………………………................
……………………………………….......
Aláírás

MEGVALÓSULT ÁLLAPOT: (mellékelt bekötési terv szerint.)

BEKÖTÉSI TERV
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Új bekötővezeték, bekötő csatorna létesítésénél nyíltárkos szemle, és csatlakozó hely létesítése:
Időpontja:

Szemle eredménye:

..........év ......................hó .....nap

.........................................
Szemlét végző aláírása

VÍZDÍJHÁTRALÉK: .............................................Ft ........................év .....................................hó ........nap.

Ingatlan rákötésének helyszíni szemléje:
Használatbavételi hozzájárulás:

VÍZMÉRŐ gyári száma:
.............................................

.........................................................
Ügyintéző
A jelzett VÍZMÉRŐ-állástól
a csatornadíj számlázását
e l f o g a d o m.

VÍZMÉRŐ állása:
.........................................m3
Kelt: .......................................

.........................................
Megrendelő aláírása

Belső nyilvántartások (csak az irattári példányon)
1. Csatornadíj számlázásra előjegyezve: ...................év.............................................hó......................nap.
Fogasztó szám: ..............................
...................................
Aláírás
2. Hálózati térképekre felvezetve:

.....................év.............................................hó......................nap.
...................................
Aláírás

3. Irattárba helyezve:

.....................év.............................................hó......................nap.
...................................
Aláírás

4. Egyéb feljegyzések:

Csatolandó:

1 pld. BEKÖTÉSI TERV (ME72001) (Új bekötőcsatorna esetén, hossz-szelvény is)
1 pld. Ingatlan tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (ha nem azonos a Megrendelővel)
1 pld. Szolgalmi jog bejegyzés kezdeményezésének igazolása.
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