
 
Bejelentő lap a csatornabekötéssel kapcsolatos kivitelezéshez  

 

   ▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat 

 

 

 

Bejelentés tárgya 

 Szennyvízbekötés kiépítése (jóváhagyott terv alapján)  Tisztítófelállás kiépítése közterületen (jóváhagyott terv alapján) 

 Csapadékvíz-bekötés kiépítése (jóváhagyott terv alapján)  Tisztítófelállás kiépítése magánterületen  

 Bekötés megszüntetése (jóváhagyott terv alapján)  Egyéb: ………………………………………………………… 

A kivitelezés helye:...................................... város, község ........................................................... utca .............. házszám ................ helyrajzi szám 

Az ellátott ingatlan helye:.............................város, község ............................................................ utca .............. házszám ............... helyrajzi szám 

Az ingatlan vízbekötéssel rendelkezik: igen igen, de nincs összekötve a belső hálózattal nem  

Bejelentő adatai  

Bejelentő kizárólag az ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosi hozzájárulással a kivitelezés költségviselője lehet. 

Név: ......................................................................... .............. E-mail▪: ...............................................@...................... Tel▪.:……...................................  

Cím:  ...........................................................város, község ..............................................utca  .......... házszám ............ emelet  ........ ajtó 

Lev. cím:  ....................................................város, község ..............................................utca  .......... házszám ............ emelet  ........ ajtó 

Adószám: - - , Cégjegyzék szám: - -   

Bankszámlaszám▪: - -  

Bejelentőként tudomásul  veszem, hogy 

- a kivitelezéshez szükséges földmunka elvégzése, a kivitelezés utáni helyreállítás, valamint az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a 

kivitelező feladata, 

- a nem lakossági célú szennyvízelvezetést szolgáló szennyvízbekötés kiépítésének előfeltétele a törvényi szabályozás szerinti víziközmű-

fejlesztési hozzájárulás megfizetése, 

- új szenny-és csapadékvíz-bekötés, illetve közterületen építendő tisztítófelállás kiépítését és bekötés megszüntetését terveztetni kell, 

- a kivitelezést megelőzően a Szolgáltatóval az igényelt szolgáltatásra Közszolgáltatási szerződést kell kötni, 

- a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel 

rendelkező lefolyóba jutó szennyvíz korlátozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az 

ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével a felhasználónak kell biztosítania, 

- csapadékvíz a szennyvízcsatornába nem vezethető, 

- szennyvíz a csapadékvíz-csatornába nem vezethető, 

- a szolgáltatás igénybevételének kezdetét a Szolgáltató részére – a vízmérőállás megjelölésével – a Csatornahasználat bejelentő lapon írásban 

köteles bejelenteni a Felhasználó, 

- a Szolgáltató a csatornahasználati díjat a vízmérő első leolvasásáig a Felhasználó által bejelentett várható fogyasztással, illetve az általa elfogadott 

tervben rögzített mennyiséggel számlázza. 

Nyilatkozom, hogy a munka elvégzését követően a megépült bekötést térítésmentesen, a hatályos jogszabályoknak és az üzemeltetési szerződésnek 

megfelelően a közigazgatásilag illetékes önkormányzat tulajdonába adom. 

Megszüntetés esetén nyilatkozom, hogy az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett közműves szennyvízelvezetési szolgáltatás nincs. 

A bejelentéssel kapcsolatban a Soproni Vízmű Zrt. 

 …………………………………………………@.......................... e-mail▪ címen veheti fel velem a kapcsolatot, 

 részére elektronikus elérhetőséget megadni nem tudok, e-mail címmel nem rendelkezem. 

…………………………………………, ………. év …………………………hó ……. nap 

……………………………………….. 

Bejelentő  



 

▪ Önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat  
A Soproni Vízmű Zrt. a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Soproni Vízmű Zrt. Adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. 

 

Kivitelező adatai (Kivitelező tölti ki, valamennyi mező kitöltése kötelező) 

 

Név: ......................................................................... .............. E-mai▪l: ..............................................@...................... Tel▪:……...................................  

Cím▪:  ...........................................................város, község ..............................................utca  .......... házszám ............ emelet ........ ajtó 

Adószám▪: - -   Cégjegyzék szám▪: - -   

 
 

                                                                                                                                                …………………................................ 

                    Kivitelező (Cégképviseletre jogosult aláírása 

Felhasználó (víz- és csatornadíjat fizető) adatai 

Név: ......................................................................... .............. E-mail▪: ...............................................@...................... Tel▪:……...................................  

Cím:  ...........................................................város, község ..............................................utca  .......... házszám ............ emelet  ........ ajtó 

Lev. cím:  ....................................................város, község ..............................................utca  .......... házszám ............ emelet  ........ ajtó 

Születési hely, idő: ......................................................................................., Anyja neve :...................................................................................... 

Adószám: - -  , Cégjegyzék szám: - -   

Bankszámlaszám▪: - -  
Felhasználó képviselője (nem magánszemély esetén): Név: ........................................................................... Tel ▪:................................................ 

Cím▪:  ............................................. város, község ....................................................utca ....... házszám ...... .. emelet …...  ajtó 

A szennyvízkibocsátás jelleg: lakossági célú intézményi                vállalkozási 

A felhasználó ingatlanhasználatának jogcíme: tulajdonos bérlő egyéb: ………………… 

Lakások száma:  meglévő: ………………… db építendő: ………………… db 

A lakások építésének várható befejezési időpontja:  …………………… év …………………………. hó 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom arról, hogy a Soproni Vízmű Zrt.-nek már 

nyilvántartott felhasználója vagyok:                            igen vevő (fizető) azonosító számom:                    nem 

………………………………………, ………. év …………………………hó ……. nap 

……………………………………….. 

Felhasználó, vagy képviselője 

(Cégképviseletre jogosult aláírása) 

Hozzájárulások a kivitelezéshez 

Tulajdonos, ill. a tulajdonos/ok/ képviselője (ha a Bejelentő nem az ingatlan tulajdonosa) 

Név: ......................................................................... ....................................................................... 

Cím▪:  ...........................................................város, község ..............................................utca  .......... házszám ............ emelet  ........ ajtó  

A vízbekötés létesítéséhez hozzájárulok. 

……………………………, ………. év …………………………hó ……. nap 

……………………………………………………….. 

Ingatlan tulajdonosa vagy a tulajdonos/ok/ képviselője 

(Cégképviseletre jogosult aláírása) 

 

Önkormányzat (új szenny- illetve csapadékvíz bekötés kiépítése esetén) 
 

 

 
 

A szennyvízbekötés / csapadékvíz-bekötés létesítésének, kizáró oka nincs. A megépített bekötővezetéket a beruházótól átveszem. 
 

……………………………, ………. év …………………………hó ……. nap 

                                                                                                                                             ……………………………………………………….. 

Önkormányzat 


