
    /Térségi üzem, nem Debrecen 

ADATPONTOSÍTÓ NYOMTATVÁNY 
 

Azonosító szám:  - 
         (A víziközmű-szolgáltatás számlán található 12 jegyű szám) 

Felhasználó neve: …………………………………….  

E-mail címe: ……………………………………Telefonszáma:  ………………………………………….. 

Felhasználási hely adatai: 

Irányító szám:    Település: ………………………………. 

Utca: …………………………… Házszám: ……………… Helyrajzi szám:………………… 

Nyilatkozom, hogy szennyvízbekötés időpontja:          
Hidegvízmérő állása a szennyvízbekötés időpontjában: …………………… 

 A Debreceni Vízmű Zrt. a megépített közművet üzemeltetésre átveszi. A megrendelő jelen 

dokumentum aláírásával tudomásul veszi, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi 

CCIX törvény 6 §-a alapján a víziközmű kizárólag az állam és a települési önkormányzat 

tulajdonába tartozhat. A jelen megrendelés során létrejött víziközmű tulajdonjogát ezen 

nyilatkozattal térítésmentesen átruházza az Önkormányzat számára. 

Tájékoztató: 
1. A helyszíni szemle alkalmával bemutatni szükséges a szakfelügyeleti díj befizetését 
igazoló készpénzfeladási megbízás feladóvevényét, kivéve amennyiben a jogszabály 
értelmében mentes!  

2. Az adatpontosító nyilatkozathoz mellékelni szükséges a Közszolgáltatási Szerződést!  

3. Azon fogyasztási helyen, ahol bekötési mérő és mellékmérő(k) is van(nak), a 
szennyvízbekötésre vonatkozó bejelentést mérőhelyenként külön-külön kell megtenni!  
 4. Öntözési kedvezmény igénybevételére jogosult – az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63.§ 
(6) bekezdés d) pontja, illetve az Üzletszabályzatunkban meghatározottak alapján – a 
Felhasználó, ha:  

 házikert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználata van,  

 igényét a Szolgáltatónál a jogosultság fennállását igazoló írásbeli nyilatkozattal 
bejelentette,  

 nem kötött szerződést mellékvízmérőn elkülönítetten mért öntözési célú 
vízhasználatra.  
Öntözési kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban vehető 
igénybe, a kedvezmény a szennyvízmennyiségből kerül levonásra, a kedvezmény 
mértéke az ivóvízfogyasztás 10 százaléka. 

Nyilatkozom, hogy a fentiek alapján, jogosult vagyok öntözési kedvezményre: 

     igen  nem  
Fontos! 

 A szakfelügyeleti szemlét követően, a jóváhagyott szennyvízbekötések esetében a 
Szolgáltató a szennyvízbekötés időpontjától kezdődően az ingatlanra a csatornadíjat 
számláz.  
A csatornarákötés feltétele a szakfelügyeleti díj megfizetése, amennyiben nem mentes a 
megfizetése alól.  
A felhasználó, amennyiben szennyvízbekötést létesít a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, 
szabálytalan közműhasználatnak minősítjük, mely kötbér fizetést eredményezhet. 

  
      Debrecen, 20..  ……………..hó ……..nap     
        …………………………………….. 
         felhasználó/tulajdonos aláírása 

Szemle időpontja: 20.. …………..hó ……..nap   
………………………………………  

                     szolgáltató aláírása 


