PÁPAI VÍZMŰ ZRT.
8500 Pápa, Vízmű u. 2.
e-mail: info@papaivizmu.hu

Iktatva:……………………
Ügyintéző:……..…………
Iktatószám:……………….

KÉRVÉNY
Közműcsatornára csatlakozáshoz (Pápa Város)
1. Adatok
Felhasználó (Kérelmező) adatai

Tulajdonos adatai (ha nem azonos
a Felhasználóval)

Név:
Anyja neve:
Szül. hely, idő:
Levelezési cím:
Csatornabekötés helye:
Telefonszáma:
A keretezett részt nyomtatott nagybetűvel vagy írógéppel kell kitölteni.

…………………………..
Felhasználó aláírása

………………………….
Tulajdonos aláírása

2. A rákötés engedélyezése
A közműcsatornára ráköthető:…………………………………………………………………..
..…..év…………………..hónap…………nap
……………………………………
Önkormányzat
3.Nyilatkozat
A rákötés megtörtént: ..………..év ………………hónap ………..napon
……………………………………
Felhasználó aláírása
Tájékoztató:

........................................................
Tulajdonos aláírása

1. A munkálatok megkezdése előtt a Kérelmezőnek be kell szerezni az illetékes Polgármesteri
Hivatal hozzájáruló nyilatkozatát, egyidejűleg kitölti a „kérvényt”.
2. A Pápai Vízmű ZRt. elvégzi a működőképességi próbát, ellenőrzi a tisztítóidom helyét, továbbá a
Tulajdonosnak (Megrendelő) az adatait. Ha ezek rendben vannak a felek megkötik a
közszolgáltatási szerződést.
3. Amennyiben a bekötővezeték több ingatlan szennyvízelvezetését szolgálja, úgy csatolni kell az
érintett tulajdonosok közötti, jegyző által hitelesített írásbeli szerződést a szolgáltatás
igénybevételének módjáról, valamint a szolgáltatási díj megfizetéséről.
4. A szennyvízcsatornába csak házi szennyvíz vezethető. Állati eredetű szerves trágya, hígtrágya,
talaj- és csapadékvíz, olaj, festék, vegyszer, háztartási hulladék, textil-anyagok, építési
törmelék közcsatornába juttatása TILOS !
5. Közcsatornába történő bekötés után a közműpótló létesítményeket be kell temetni (oldó,
szikkasztó, tároló aknákat). Ezen létesítmények szennyvíz- és iszaptartalmát
szippantó
gépjárművel kell elszállítani, az új csatornába NEM emelhető át.

FELJEGYZÉSEK A RÁKÖTÉST ELLENŐRZŐ VÍZMŰ ZRT. RÉSZÉRŐL:
1.Műszaki iroda nyilatkozata:
a) A bekötővezetékre csatlakozásnak műszaki akadálya nincs
b) A csatlakozás nem lehetséges, mert:…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Kelt:…………………………

….…………………….
aláírás

2.Helyszíni szemle:
a) Tisztítóakna helye:………………………………………………………
b) Rákötött lefolyók:
- Háztartás:
- Gazdasági épület:

igen / nem
igen / nem

c) Esővíz bevezetés:

igen / nem

d) Állattartás (sertés, marha, ló, stb.)
- állati hígtrágya bekötés
e) Régi „derítő”

(TILOS bevezetni)

van / nincs
igen / nem (TILOS bevezetni)

még üzemel:
megszüntetve:

igen / nem
igen / nem (tele, üres vagy betemetve)

Megjegyzés, észrevétel:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
g) A vízmérő állása az átvétel napján: …………………….. m3
Az átvétel díja: …………………. Ft áfával
Az átvételi díj befizetési módja: csekk / készpénz, bizonylatszám: ……………………….
A szennyvízbekötés megfelel / nem felel meg az előírásoknak.
A közszolgáltatási szerződés megköthető / nem köthető meg.
Az átvétel dátuma: ..……..év…………..….hónap………nap
…………………………….
Felhasználó aláírása

……………………………..
az ellenőrzést végző aláírása

3. A közcsatornára való rákötést számítógépes számlázó nyilvántartásba vettük.
A vízmérő állása a rákötés időpontjában ( számított adat ): …………………… m3

..…..év……………….hónap………nap
……………………………..
rögzítő aláírása

