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24. Mellékletek jegyzéke
24.1. melléklet (Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentő)
Debreceni Vízmű Zrt.

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentő

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Elérhetőségek: Ügyfélszol- Telefon: 06 (52) 513-506
FAX: 06 (52) 513-599
gálat:

Iktatószám:

e-mail:ugyfelszolgalat@debrecenivizmu.hu

Kérjük az igénybejelentés előtt olvassa el a hátoldalon található Tájékoztatónkat!
(Kérjük, töltse ki az adatait vagy válasszon a lehetőségek közül!)
Ivóvíz bekötővezeték

Szennyvíz bekötővezeték

Egyéb:

pl:ivóvízmérő felszerelés, áthelyezés, bekötővezeték megszüntetés

Igénylő adatai:

Igénybejelentő neve:
Telefonszáma:

(jelölje X-szel)

e-mail címe:

Felhasználási hely, bekötés helye (település, utca, házszám, helyrajzi szám):
Igénybejelentő levelezési címe:

Az igényelt szolgáltatásra vonatkozó adatok:
Ivóvíz bekötővezeték létesítése esetén a felhasználási helyen igényelt ivóvízmennyiség:
Ivóvíz bekötővezeték létesítése esetén a felhasználási helyen igényelt tűzi vízigény:

m³/nap

l/perc

Szennyvíz bekötővezeték létesítése esetén a felh. helyen az elvezetendő szennyvíz mennyisége:

m 3/nap

Nem lakossági felhasználó esetében, kérjük, nyilatkozzon az elvezetni tervezett szennyvíz minőségi jellemzőiről, különös
tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekről:

Épület típusa: családi ház
A felhasználó: lakossági

több lakásos lakóépület
nem lakossági

Az igénybejelentő az ingatlan tulajdonosa

egyéb

(jelölje X-szel)

(jelölje X-szel)

egyéb jogcímen használója

(jelölje X-szel)

Figyelem! Amennyiben az igénybejelentő az ingatlan egyéb jogcímen használója, az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti a víziközmű-hálózatba történő bekötést, amelyet az igénybejelentéshez csatolni szükséges!
Jelen írásos igénybejelentés nem minősül megrendelésnek.
Dátum:

Igénybejelentő aláírása:

A nyomtatványt átvettem dátum, aláírás:
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Tájékoztató

Igénybejelentés esetén:
A Debreceni Vízmű Zrt. az igénybejelentés kézhezvételét követően vizsgálja, hogy a megjelölt ingatlan számára, a tervezett
adatok alapján, az igényelt víziközmű-szolgáltatás műszakilag elérhető-e, illetve az igényelt víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáról 5 napon belül nyilatkozik.
Továbbá a szolgáltató vizsgálja:
• a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,
• a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását,
• a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását,
• a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit,
• üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz
minőségi paramétereit.

Hiánytalan igénybejelentést követően 8 napon belül a Szolgáltató tájékoztatja a bejelentőt, hogy az igényelt szolgáltatás
teljesítéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében a Szolgáltató:
• megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét,
• megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, és
• meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki feltételeit.
Figyelem!
A részvénytársaság a fenti tájékoztatást csak abban az esetben tudja megadni, amennyiben az igényelt szolgáltatásra vonatkozó, a formanyomtatványon szereplő mennyiségi adatokat az igénybejelentő megadja.

További információk:
- Az igénybejelentéssel egy időben benyújtott bekötés megvalósítására alkalmas terv alapján (58/2013. (II.27.) Korm.
rendelet 5. melléklet szerint), a Szolgáltató 5 napon belül tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében a Szolgáltató:
o Megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét,
o Megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, és
o Meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki feltételeit.
A Szolgáltatót az ajánlat 30 napig köti.
- A 2011. évi CCIX. törvény 55/H. § (1) bekezdése alapján: „Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az
igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a
nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték
bekötése”. Egyéb esetekben a Szolgáltató honlapján közzétett hatályos Díjjegyzék szerint díjköteles.
Amennyiben az igénybejelentésnek nem melléklete a bekötés megvalósítására alkalmas terv (58/2013.
(II.27.) Korm. rendelet 5. melléklet szerint), a Szolgáltató 8 napon belül tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy
az igényelt víziközmű-szolgáltatás műszakilag elérhető-e illetve milyen további feladatokat kell teljesítenie.
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