DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉS MEGRENDELÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBİVÍTÉS)
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK:

Érkezett:

2600 Vác, Derecske utca 4/a

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

2000 Szentendre, Kalászi út 2.

Nyilvántartási
sorszám:

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134.
Vízdíjszámlázás nyilvántartási adatai
DMRV ZRT. tölti ki!
Vevı azonosító:
......................................................................
Közüzemi szerzıdésszám:
......................................................................
Leolvasási egység:
......................................................................
Felhasználási hely azonosító:
......................................................................
Közmő bekötés azonosító:
.....................................................................
Dátum:...........................................................
Aláírás:...........................................................

D M R V Z R T. T Ö L T I K I !

2100 Gödöllı, Sík Sándor u. 7.

t e r v szerint,
A szennyvízbekötéshez a mellékelt feltételekkel járulok
hozzá:
Kelt: ……………………….
……………………………..
üzemvezetı
Érvényes a hozzájárulás megadásától számított 1 évig
Megrendelı által csatolandó:
2 pld. Bekötési terv (ME72001) a hozzájárulásokkal egyeztetésekkel,
gazdálkodó szervezet esetén a belsı gépészeti tervvel együtt
1 pld. Közmőfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása
2 pld. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (ha nem azonos a megrendelıvel)
2 pld. SZ 72001 Közmőszolgáltatási szerzıdés.
2 pld. Szolgalmi jog bejegyzés kezdeményezésének igazolása (ha szükséges)
1 pld. Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és
földhivatali térképmásolata (TAKARNET rendszerbıl származó
másolat megfelel).

Készült: 2 példányban; bekötési tervvel együtt.
Alulírott kérem, hogy a nyomtatványhoz csatolt terv alapján a szennyvízbekötés elkészítéséhez a szolgáltatói
hozzájárulást szíveskedjenek megadni. A bekötıvezeték kivitelezését – amennyiben nincs kiépítve – a mellékelt terv
alapján megrendelem a DMRV ZRT- nél.
Tudomásul veszem, hogy az ingatlanon belüli munkák befejezését – üzembe helyezés elıtt – köteles vagyok a
SZOLGÁLTATÓ- nak bejelenteni. A szolgáltatás igénybevétele csak sikeres helyszíni szemle és egyidejőleg megkötött
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS alapján történhet. A helyszíni szemle költségét – számla ellenében - megfizetem.
A szennyvízcsatorna bekötéshez szükséges teendıkrıl szóló tájékoztatót (Ü72022 vagy Ü72024 őrlap), valamint a
mőszaki elıírásokat (ME72005) tudomásul veszem.
Megrendelı tölti ki !
Jogállása: ……………………………

Megrendelı neve:

…………………………………………………….....

Értesítési címe:

…………………………………………………………………………………………………………

Bekötés helye:
Felhasználási hely:

(tulajdonos, bérlı, használó, egyéb)

Helyrajzi szám:

………………………………………………………………………..
Helyrajzi szám:

………………………………………………………………………..

Vevı azonosító:

…………………………………………………………

(számlán megtalálható)

Felhasználási hely azonosító:

………………………………………………………..

(számlán megtalálható)

Megrendelıi nyilatkozat: alulírott tudomásul veszem, hogy a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a
létesítmény üzembe helyezésének idıpontjában a megépített eszköz (bekötés esetén) a szolgáltatási pontig az ellátásért felelıs
tulajdonába kerül.

Kelt: ……............ év …………………............. hó ………… nap
……………………………………………………
Megrendelı aláírása
Ü72023 ŐRLAP
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DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉS MEGRENDELÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBİVÍTÉS)

Megrendelı tölti ki!
Ingatlantulajdonos neve (ha nem azonos a megrendelıvel):………………………………………………………………………………………….
Címe (ha nem azonos a megrendelıvel):……………………………………………………………………………………………………………………....
Díjfizetı neve (ha nem azonos a megrendelıvel):…………………………………………………………………………………………………………..
Címe (ha nem azonos a megrendelıvel):…………………………………………………………Telefonszáma:…………………………………………
DMRV ZRT. nyilvántartásában szereplı vevı azonosító, áthelyezés esetén:……………………………………………………………………….
Épület rendeltetése:…………………………………………………………………………………………..……….Lakóingatlanok száma:……..………..
Egyéb ingatlan (pl. üzlet, iroda) száma / tevékenységi kör megnevezése:………………………/………………………………………………..
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 alapvetıen csak háztartási eredető szennyvizeket lehet beengedni, kivéve az egyes
gazdasági tevékenységeknél elıforduló ipari jellegő, külön minısítés alá tartozó tevékenységeket, szennyvizeket,
melyeknél elıtisztító létesítése szükséges. Az ilyen ipari jellegő szennyvizek besorolását fogadási feltételeit az
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet határozza meg, minıségi elıírásait és eljárásrendjét pedig a többször módosított
220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet és a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet
tartalmazza.

•

Lakossági eredető, illetıleg háztartási besorolású szennyvíz-kibocsátási helyeknél sem ipari jellegő, sem
mezıgazdasági, ill. állattartásból eredı szennyvizeket nem lehet a szennyvízhálózatba juttatni.

•

Szigorúan tilos csapadék, csurgalék és talajvizek szennyvízcsatornába való juttatása.

•

A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelıssége az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerinti szolgáltatási
pontig terjed. Így nem terjed ki pl. szennyvíz elıtisztító, visszacsapó szelepre.

•

Gravitációs bekötıvezeték esetén a térszint alatti helyiségek csatornázása fokozott elöntési veszéllyel jár, ezért az
ilyen helyiségek bekötése csak megfelelı kialakítású, saját tulajdonú, illetve üzemeltetéső mőszaki védelem – pl. a
házi szennyvízhálózat részét képezı – nyomásfokozó berendezés (házi beemelı), vagy szennyvizes torlócsappantyú
(visszacsapó szelep) önerıs létesítésével valósítható meg. A kellı biztonságot adó megoldás beépítése és
üzemeltetése az ingatlantulajdonos feladata és felelıssége. Az üzemeltetı az ilyen mélyen fekvı helyiségekben,
ingatlanokon keletkezett károkért nem vállal felelısséget, függetlenül a beépítés körülményeitıl.

•

Térszintnek kell tekinteni - bekötıcsatorna közmőaknára csatlakozása esetén - a közmő akna fedlap szintjét; vagy a bekötı csatornától folyás iránnyal szemben haladva - a sorosan következı közmőakna fedlap szintjét.

•

Tudomásul veszem, hogy a gravitációsan befogadóba nem köthetı térszín alatti helyiségek szennyvízelvezetésének
megoldása csak házi szennyvízbeemelıvel lehetséges.

Kijelentem, hogy a közüzemi csatlakozással és szennyvízbevezetéssel kapcsolatos ismert elıírásokat betartom. A fentieket be
nem tartásából eredı károkért a csatornamő üzemeltetıjével szemben semminemő kárigénnyel nem élek.
Kelt:………………………...................,………………….év…………………………………………hó ……………..nap

Megrendelı, szennyvízkibocsátó aláírása

Ingatlantulajdonos, illetıleg meghatalmazottja aláírása
(amennyiben nem azonos a megrendelıvel)

magán személy esetén:

személyazonosító igazolvány száma

Ü72023 ŐRLAP

11. KIADÁS

személyazonosító igazolvány száma
(amennyiben nem azonos a megrendelıvel)
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DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉS MEGRENDELÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBİVÍTÉS)

BEKÖTÉSI TERV MŐSZAKI LEÍRÁSA

Tervezı tölti ki !
Csatornával érintett helyiségek padlószintjei:
alagsor: ………………………………………. mBf.
földszint: ………………………………………. mBf.
emelet: ……………………………………….. mBf.
Egyszerősített mőszaki leírás (Gazdálkodó szervezetek esetén külön részletes vízigény számítás, és mőszaki
leírás csatolandó!):
falikút:

db

mosdó:

db

mosogató:

db

fürdıkád:

db

zuhanyzó:

db

WC:

db

bidé:

db

egyéb:

db

fürdımedence:

db

egyéb:

db

Elvezetendı szennyvíz mennyisége, minısége*:

-

háztartási jellegő szennyvíz

napi átlagos mennyisége:

m3/nap

l/s

-

ipari jellegő szennyvíz

napi átlagos mennyisége:

m3/nap

l/s

-

összes szennyvíz

napi átlagos mennyisége:

3

m /nap

l/s

*: A szennyvízminıség az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint értelmezendı.

Elıtisztító berendezés megnevezése / típusa:
Házi szennyvízátemelı berendezés(szivattyú)
típusa:
Saját vízellátó berendezés megnevezése:
Csapadékvíz elhelyezésének módja:

Tervezı neve:
Kamarai nyilvántartási száma:
Címe:
Telefonszáma:

e- mail címe:

Megjegyzés:

bélyegzı helye

Ü72023 ŐRLAP

aláírás
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DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉS MEGRENDELÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBİVÍTÉS)
Ingatlan szennyvízcsatorna rákötésének helyszíni szemléje:

Szemle eredménye:

Idıpontja:
………….év………………hó……….nap

Használatbavételi hozzájárulás:

MEGFELELT

-

ELTÉRİ

…………………………………………………….
szemlét végzı(k) aláírása

VÍZMÉRİ gyári száma:

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

………………………………………………………….…
VÍZMÉRİ állása:
………………………………………….…m3
Kelt: ………….év………………hó…………nap

…………………………………….......
Megrendelı aláírása

AMENNYIBEN A BEKÖTİVEZETÉK, A TERV TARTALMÁNAK MEGFELELİEN KÉSZÜLT EL, ÉS ÍGY A MEGVALÓSULT
ÁLLAPOT MEGEGYEZIK A TERVVEL, A MEGVALÓSULT ÁLLAPOT FELTÜNTETÉSE NEM SZÜKSÉGES.
A BEKÖTÉS, A BEKÖTÉSI TERVVEL MEGEGYEZİ MÓDON KÉSZÜLT EL: IGEN / NEM
A TERVTİL ELTÉRİ MEGVALÓSULT ÁLLAPOTRÓL GEODÉZIAI BEMÉRÉS KÉSZÍTÉSE, ÉS JELEN DOKUMENTUMHOZ
TÖRTÉNİ CSATOLÁSA SZÜKSÉGES, MELYET A MEGRENDELİ KÖLTSÉGÉN KELL ELKÉSZÍTTETNI!

A szemlézés során megállapítottakat elfogadom:

………………………………………………
ügyfél aláírása

Belsı nyilvántartások (csak az irattári példányon):
1. Díjszámlázásra elıjegyezve: ................................ év ............................... hó ......... nap
............................................................
ügyintézı aláírása
2. Hálózati térképre felvezetve: ............................... év ............................... hó ......... nap
............................................................
ügyintézı aláírása
3. Vagyonnyilvántartásban rögzítve: ....................... év ............................... hó ......... nap
............................................................
vagyongazdálkodási ügyintézı aláírása
4. Irattárba helyezve: ............................................... év ............................... hó ......... nap
Egyéb kezelési feljegyzések:...............................................................................................
Adatvédelmi tájékoztató
A DMRV Zrt. felhívja a nyomtatványt kitöltı ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülı személyes adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek és az azon alapuló adatvédelmi –
adatbiztonsági szabályzatának megfelelıen kezeli, melyet megtekinthet a cég honlapján (www.dmrvzrt.hu)
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