TÁJÉKOZTATÓ AZ 57/2010 FVM RENDELET SZERINTI KÜLÖN
ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK MENETÉRŐL
1. A hozzájáruló nyilatkozatok kiadását írásban kell megkérni a Debreceni Vízmű Zrt.
Csatornahálózati Üzemétől a kérvény (honlapunkon elérhető: https://www.debrecenivizmu.hu/dokumentumok/csatornazott-ingatlan-hasznalatbaveteli-engedelyhez.pdf) kitöltésével,
melyben kérjük pontosan feltüntetni a tulajdonos vagy üzemeltető nevét, elérhetőségi
telefonszámát, az ingatlan címét, helyrajzi számát. A helyszínelési díj befizetésével együtt (az
aktuális díjjegyzékben található az összeg).
A beadás módja:
- személyesen: a Debreceni Vízmű Zrt. ügyfélszolgálati irodája, Debrecen Hatvan u. 12–14.
sz. ügyfélfogadási idő: H, K, Sz: 8-15 ó ebédidő: 12-13 ó; Cs: 8-20 ó P: 7-13 ó
- levélben: Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvízágazati Főmérnökség, Debrecen Hatvan u. 12–14.
- faxon: 52 / 518 – 837
- e-mailben: csatornahalozat@debreceni-vizmu.hu
A helyszínelési díj befizetés módja:
- személyesen a Debreceni Vízmű Zrt. ügyfélszolgálati irodája, Debrecen Hatvan u. 12–14. sz.
ügyfélfogadási idő: H, K, Sz: 8-15 ó (ebédidő: 12-13 ó); Cs: 8-20 ó; P: 7-13 ó
- átutalással a 11738008-20238173 számlaszámra (A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a
megrendelő nevét, számlázási címét, adószámát, valamint a helyszínelés címét. A számlát
postai úton megküldjük.) Az átutalásról a bizonylatot/számlát az alábbi e-mail címre kérjük
elküldeni: csatornahalozat@debreceni-vizmu.hu
2. A helyszíni szemlét minden héten csütörtöki munkanapon 8 és 14 óra között tartjuk azoknál az
ingatlanoknál, amelyekre vonatkozó kérelem kedden 15 óráig beérkezett. A megadott
intervallumban kérjük, hogy a tulajdonos/üzemeltető (kérelmező) vagy képviselője tartózkodjon
a helyszínen. Az időpont pontosítására a vizsgálat napján reggel 730 után van lehetőség a
+ 36 30 436 4788-as telefonszámon.
3. A hozzájáruló nyilatkozat átvétele személyesen az eredményes helyszíni szemlét követő
munkanap 11-12 ó között a Debreceni Vízmű Zrt. Vértesi út 1-3 sz. alatti Csatornahálózati
Üzemében.
Az 58/2013. Korm. rendelet alapján, mint szolgáltató az alábbi feltételek teljesítése után, áll
módunkban kiadni a nyilatkozatot:
 Melegkonyhás vendéglátóhelyek esetében alkalmazási engedéllyel rendelkező zsírfogó
beépítése szükséges a zsíros szennyvíz előkezelésére.
 Biztosítani kell a zsírfogóhoz, és a szennyvízelvezető rendszer ellenőrző idomához
(aknájához) a szabad hozzáférést és ellenőrzés lehetőségét.
 Elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna esetén csapadékvizet TILOS bekötni a
szennyvízelvezető rendszerbe.

