
 

 
 

166/2016. 

Készült: 2016.08.23 

 

Tárgy: Felszólítás «nev» 

Iktatószám: «IKT_SZ» «telepules» 

Előadó: «ELOADO» «kozternev» 

Dátum: «DATUM» «irszam» 

Tisztelt «nev»! 

Társaságunk nyilvántartása szerint «cimsor» alatti ingatlan nincs bekötve a kiépített szennyvízcsatorna 

rendszerbe.  

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. §-a szerint az 

ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a műszakilag elérhető víziközmű-rendszerbe beköttetni és a 

víziközmű-szolgáltatást igénybe venni. 

Felszólítjuk Önt az ingatlan víziközmű-rendszerbe (szennyvízcsatorna hálózatba) történő 

bekötésére. Amennyiben a bekötési kötelezettséget e felszólítás kézhezvételétől számított egy 

éven belül nem teljesíti, a járási hivatal társaságunk kérelme alapján indított eljárásban fogja 

Önt arra kötelezni. 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmét a talajterhelési díjfizetési kötelezettségre, mely azt a kibocsátót 

terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott egységdíja 1.200 Ft/m
3
, 

mely várhatóan rövidesen «TELEPULES2» esetén is az elfogyasztott vízmennyiség és 

területérzékenységi szorzó figyelembe vételével kerül alkalmazásra. A környezet és a természet 

megóvása, valamint a törvényi kötelezés teljesítése érdekében felszólítjuk a szennyvízcsatorna 

rendszerre történő mielőbbi rákötésre.  

A szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel kapcsolatos eljárás rendet e levelünk hátoldala 

szerinti tájékoztató tartalmazza.  

Amennyiben a szennyvízhálózat műszakilag nem áll rendelkezésre, vagy ha az ingatlanon nincs 

épület, illetve ha az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt a 

területileg illetékes Építésügyi hatóság nem adott ki, a használatbavételt nem vette tudomásul és erre 

irányuló eljárás nincs folyamatban, kérjük, szíveskedjen a levelünkhöz mellékelt (A) jelű nyilatkozatot 

visszaküldeni Társaságunknak. Ha Ön időközben a szennyvízcsatorna hálózatba bekötötte az ingatlant, 

úgy a mellékelt (B) jelű nyilatkozatot szíveskedjen visszajuttatni Társaságunk részére. 

Ha a bekötéssel kapcsolatban bármilyen kérdése van, szíveskedjen a hátoldalon feltüntetett 

ügyfélszolgálatokhoz fordulni. 

Tisztelettel: 

  

 

Pampuch Józsefné 

Értékesítési osztályvezető 
Kosztyu Mihály 

Leolvasási csoport művezető 



 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés eljárásrendjéről 

 

Tisztelt Felhasználó! 

 

A településen kiépített szennyvízcsatorna bekötővezetékre való csatlakozás, azaz az ingatlan 

telekhatárig benyúló bekötővezetékre történő rákötés az alábbi feltételekkel lehetséges:  

- A beruházás során megállapított társulati hozzájárulás, lakossági önerő (ahol van) befizetése.  

- Az Önkormányzati Társulati hozzájárulás befizetésének igazolása Bekötés bejelentő 

nyomtatványon (elérhető honlapunkról www.nyirsegviz.hu, Ügyfélszolgálati fiókirodánkban 

illetve a település Önkormányzatánál) 

- A szakfelügyeleti díj befizetése.  

A szennyvízhálózatra való rácsatlakozáshoz az ingatlan tulajdonosának a Szolgáltató hozzájárulását 

kell kérni, majd a csatlakozást be kell jelentenie a Szolgáltatónak.  

A fenti feltételek teljesülése után a szolgáltató elvégzi az üzembe helyezést illetve a műszaki 

szakfelügyeletet, melynek konkrét időpontja a bejelentés során egyeztethető. 

Az üzembe helyezés során Társaságunk megköti a Közszolgáltatási szerződést a szennyvízelvezetés 

szolgáltatására vonatkozóan, ezt követően számlázza a szennyvízelvezetés- és tisztítás díját. 

Ügyfélszolgálati fiókiroda Telefonos ügyfélszolgálat 

«cimsor2» 06-42/523-623 

Nyitva tartás 

«hosszitottnyitvatartas» 

«normalnyitvatartas» 

Hívásfogadás 

Hétfő: 8.00 -20.00 –óráig 

Kedd - Péntek: 8.00 -15.30 –óráig 

 

  

http://www.nyirsegviz.hu/


 

 

NYILATKOZAT (A) 

Felhasználó neve: «nev», Ingatlan címe: «cimsor» 

A fenti ingatlan vonatkozásában felhasználóként nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 55. § szerinti bekötési kötelezettség alól a megjelölt ok miatt mentesülök:  

(a megfelelőt „X”-el jelölje) 

Az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítását szolgáló 

víziközmű-rendszer nem helyezkedik el, amihez szennyvíz bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével 

közvetlenül csatlakozni lehet. 

(Ha az előbbi lehetőséget megjelölte, a következőt ne jelölje meg!) 

Az ingatlanon nincs épület, illetve az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási 

engedélyt a területileg illetékes Építésügyi hatóság nem adott ki, a használatbavételt nem vette tudomásul 

és erre irányuló eljárás nincs folyamatban, mely tényt az Építésügyi hatóság az alábbiak szerint 

hivatalosan igazolja. 

(A lehetőség választásával a nyilatkozat kizárólag a hatóság hivatalos – pecséttel ellátott – aláírásával 

érvényes!) 

Kelt:___________________, ____________ 

______________________ 

Építésügyi hatóság aláírása 

_____________________ 

Felhasználó neve, aláírása 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NYILATKOZAT (B) 

Felhasználó neve: «nev», Ingatlan címe: «cimsor» 

A fenti ingatlan vonatkozásában felhasználóként nyilatkozom, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 55. § szerinti bekötési kötelezettségemet az alábbiak szerint teljesítettem: 

(a megfelelőt „X”-el jelölje) 

Az ingatlant a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. hozzájárulásával ___________-én beköttettem a közműves 

szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszerbe. 

(Ha az előbbi lehetőséget megjelölte, a következőt ne jelölje meg!) 

Az ingatlant a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. hozzájárulása nélkül ___________-én köttettem be a közműves 

szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszerbe. 

Kelt:___________________, __________ 

 

___________________ 

Felhasználó neve, aláírása 


