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Igénybejelentés rendje, a bekötés feltételei
(1)
A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.nél az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának
birtokában kezdeményezheti (a továbbiakban: igénybejelentés). Az igénybejelentésben a bejelentő közli:
a)
a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét,
b)
nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, annak minőségi
jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,
c)
a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem azonos a
bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az
ingatlanhasználat jogcímét és
d)
a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.
(2)
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az igénybejelentés kézhezvételét követően 5 napon belül vizsgálja:
a)
a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,
b)
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását,
c)
a műszakilag elérhető szolgáltatás, rendelkezésre állását,
d)
a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit,
e)
hatályon kívül helyezve
f)
üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett
szennyvíz minőségi paramétereit.
(3)
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az igénybejelentést 5 napon belül elutasítja, ha
a)
a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás
biztosítására,
b)
bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
c)
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget,
d)
a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei,
e)
az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.
(4)
Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. - a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával - köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges
vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból és a vízművel össze nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A
tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön bekötési vízmérővel kell ellátni.
(5)
Az (1) bekezdés szerinti hiánytalan igénybejelentést követő 8 napon belül a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja a
bejelentőt arról, hogy a III.1.1. (2) bekezdés szerinti feltételek maradéktalan teljesítéséhez milyen további feladatokat
és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
a)
megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét,
b)
megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, és
c)
meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki feltételeit.
Ha a tájékoztatás megtétele előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat beszerzését, illetve
az eljárás lefolytatását kezdeményezni. A tájékoztatás megtételére nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv
nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárása lefolytatásához szükséges időtartam. A megkeresett szerv a
megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és
annak eredményéről a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t tájékoztatni.
(6)
Ha a bejelentő az III.1.1. (5) bekezdésben előírtak teljesítését vállalja:
a)
gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról, és
b)
benyújtja az 7. számú melléklet szerinti tervet, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a terv alkalmasságáról annak
benyújtásától számított 5 napon belül nyilatkozik.
(7)
Ha a benyújtott terv a 7. számú mellékletben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem
alkalmas, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a terv benyújtását követő 5 napon belül írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését
vagy új terv benyújtását kérheti.
(8)
A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a
helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és víz zárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési
vízmérő beszerelését a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagy az általa megbízott vállalkozó végzi. 2017. 09. 01. után az
igénybejelentő – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában
szereplő személynek is megbízást adhat. Ezek munkadíját az igénybejelentő köteles megelőlegezni. Mentes az
igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja,
továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a
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nyomáspróba díja megfizetése alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű
szennyvízvezeték bekötése.
A tervdokumentáció tartalmi követelményeire vonatkozóan a 7. számú mellékletben foglalt előírások az irányadóak.
A víziközmű-szolgáltatás igénylője részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatain keresztül ad tájékoztatást a
szolgáltatás igénybevételének általános feltételeiről. Az igénybejelentő részére a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a víziközműtörzshálózat mentén fekvő ingatlan víziközmű-hálózatba történő bekötéséhez szükséges igénybejelentőt az
ügyfélszolgálatain nyomtatott formában, míg honlapján elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőt vagy mellékvízmérőt, a számlázás alapjául
szolgáló mellékvízmérőt, telki vízmérőt, valamint szennyvízmennyiség mérőt (továbbiakban együtt: elszámolás
alapjául szolgáló fogyasztásmérő) az üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása
céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral látja el.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építtetőt a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a
jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg, a tudomásszerzést követő 5 napon belül írásban,
igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból
alkalmassá válik és a víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs.
hatályon kívül helyezve
Ha a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az ivóvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre
alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő
nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A
kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra a Vhr. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a
műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől
számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság
eljárása díjmentes.
Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t,
hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az
ivóvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gondoskodik, feltéve, hogy az - a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek
megfelelően készült el.
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az ivóvíz-bekötővezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.hez történt bejelentésétől számított 8 munkanapon belül nyilatkozik, továbbá az ivóvíz-bekötővezetéket üzembe
helyezi. Amennyiben a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a 8 munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik, és az ehhez szükséges
műszaki feltételek adottak, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az ivóvízbekötővezetéket azonnal üzembe helyezi.
Ha a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. határidőn belüli nyilatkozatával az ivóvíz-bekötővezeték üzembe helyezését megtagadja,
vagy a műszaki feltételek a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szerint egyébként nem adottak, az igénybejelentő a műszaki
biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására a Vhr.
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az üzembe helyezés elrendelésére irányuló
kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt
értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

