
ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT   Ikt. Szám: 

SÁTORALJAÚJHELY    Érkezett: 

Kazinczy u. 24. sz.     Szolgáltatásba lépés időpontja: 

Tel. : 322-455. 322- 627    Szolgáltatásba lépés vízóraállása: 

Szennyvíztelep : tel. :322-918 

       Fogyasztószám: 

       Kategóriakód:  

 

SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MEGRENDEL Ő 

 

1. Lakossági kérelmező neve: ………………… szem. ig. sz. …………………. 

Kérelmező lakcíme, telefonszáma:……………………………………………. 

2. Közületi kérelmező neve: ………………………………………………………. 

Címe, telefonszáma:……………………………………………………………… 

 

3. Bekötés helye: ……………………………………………………. 

Vízszolgáltató neve és címe: ……………………………………………………. 

Zempléni Vízmű Kft fogyasztó azonosítója:…………………………………… 

 

4. Ingatlan használatának jogcíme: tulajdonos  , bérlő , kezelő  , 
haszonélvező  , egyéb, éspedig: 
………………………………………………………………………………… .  

      Építés jellege: új bekötés  , átalakítás  , bővítés    .  

Amennyiben a kérelmező nem egyedi tulajdonosa a tárgyi ingatlannak, 
úgy a társtulajdonos alábbi hozzájárulása szükséges: 

A kérelemben szereplő csatorna létesítéséhez hozzájárulok. 

a.  Társtulajdonos neve …………………, címe:…………………………, 
aláírása……………………………………….. 

b.  Társtulajdonos neve …………………, címe:………………………….,  
aláírása ………………………………………. 

 

 

 



       5.  A bekötés tárgya : - házi szennyvízhálózat létesítése telken belül    

                               - bekötő vezeték létesítése a gerincvezetéktől a telekhatárig 

            Az ingatlanon kívüli és belüli vízvételi helyek:  

Kerticsap  , tűzcsap  , falikút  , WC  , mosdó  , fürdőkád  , 
zuhanyzó  , mosogató  , egyéb  .   

 

A bekötési ingatlan csapadékelvezetésének módja: felszíni 
csapadékelvezetés , vegyes rendszerű csatornahálózat  , 
csapadékelvezető csatornahálózat  .  

 

Felelős tervező 

Neve:  ……………………………., címe: ……………………….. 

Kamarai tagság sz. : ………………………………….., aláírás: 
…………………….. 

A Zempléni Vízmű KFT típus terve 
…………………………………………………… 

 

Házi szennyvízhálózat vázrajza 

- a közművek pontos helyét és a keresztezéseket fel kell tüntetni 

- X     megszűnő derítő medence 

- O   telekhatári tisztító nyílás 

- �   ellenőrző, tisztító akna min 400 x 400 mm. 

 

Helyszínrajz, kérjük vázolja a tervezet bekötést: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szükséges hatósági engedélyek: 

- Polgármesteri Hivatal 

A bekötési kérelem teljesítéséhez hozzájárulok a következő feltételekkel:  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……… 

 

- ÁNTSZ 

- Közútkezelő, ha érinti a közterületen lévő járdát vagy utat 

- Közúti Igazgatóság 

Érintett közüzemi szervekkel történő egyeztetés, ha valamelyiket érinti: 

- Áramszolgáltató 

- Gázszolgáltató 

- Távközlési szolgáltató 

- Vízszolgáltató 

 

6. Nem lakóingatlan bekötése esetén vízfelhasználási/szennyvízkibocsátási 
kontingens: ……………….. m3/nap 

7. Helyszíni felmérés, kitűzés időpontja házi szennyvízhálózatnál: 

 

Kelt: ……………………………….. 200…… év………hó……..nap 

 

…………………………………………. 

Zempléni Vízmű KFT 

 

Helyszíni felmérés, kitűzés időpontja bekötővezetéknél: 

 

Kelt: ……………………………….. 200…… év………hó……..nap 

 

…………………………………………. 

Zempléni Vízmű KFT 

 



Szemle, vízzárósági próba (volt / nem volt) és eredménye: 

 megfelelt / nem felelt meg. 

 

Kelt: ……………………………….. 200…… év………hó……..nap 

 

A csatornabekötést a Zempléni Vízmű KFT / …………………………………… 
üzemeltető, ………………………. gy. számú vízmérő ……………………. m3 

állásnál elvégezte. 

Használatbavételi hozzájárulás: hozzájárulok / nem járulok hozzá 

Kelt: ……………………………….. 200…… év………hó……..nap 

A kivitelezést végző cég, vagy magánszemély neve: ………………, címe: 
…….……………. 

……………………….. 

 Aláírás 

Megrendelő neve: ………………………………………………… 

Dátum: …………………………………………………………… 

 

…………………………………….. 

 Aláírás 

 

Mellékletek a 38/1995 (IV.5) Korm. rendeletben előírt tervek 2 példányban  

Lakossági szennyvízkibocsátók esetén 

- műszaki leírás 

- helyszínrajz ( 1:200 vagy 1:500 ) 

- hossz-szelvény 

- a létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.  

 

      


