FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT

Felhasználó neve:
címe:
anyja neve:
születési helye, ideje:
igazolványszáma:
Felhasználási cím:
Felhasználási cím ingatlan-nyilvántartási száma (helyrajzi szám):
mint a Fővárosi Vízművek Zrt Szigetszentmiklós település Bucka városrészének leendő szennyvízszolgáltatási felhasználója
nyilatkozom,
hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. §. (2) bekezdésében foglaltakat ismerem,
magamra nézve azt kötelezőnek tartom.
Tudomásul veszem, hogy a gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője kizárólag az
ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba
jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja.

Nyilatkozom
továbbá, hogy fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlanom elöntés elleni
védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szolgáltatónak a feladatai ellátása során a tulajdonomban
lévő ingatlan bekötésének nem-megfelelőségére visszavezethetően kára vagy költségnövekedése
keletkezik, abban az esetben kártérítési felelősséggel tartozom, illetve a nem megfelelően kialakított
bekötésre visszavezethető saját tulajdonomban keletkező káromért a szolgáltató felé kártérítési
követelést nem támasztok.
Tudomásul veszem továbbá, hogy szolgáltató a feladatai ellátása érdekében az ingatlan bekötésének
terveit – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55 §. a) bekezdése alapján – a felhasználótól
pótlólag bekérheti és a tervek benyújtásának elmulasztása a szolgáltatás szüneteltetését is magával
vonhatja.
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Nyilatkozom
hogy a használat során a szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló kormányrendelet (220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) vagy hatóság határozatában
meghatározott minőségű szennyvizet vezetek be.
Tudatában vagyok annak, hogy csatornaidegen anyag csatornarendszerbe juttatása a házi beemelő
és a házi átemelő üzemszerű működését ellehetetleníti, megrongálódáshoz, vagy esetlegesen az
ingatlan szennyvízzel történő elöntéséhez is vezethet.
Nyilatkozom
hogy elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű
szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a
csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet nem vezetek be.
Nyilatkozom
hogy amennyiben a fentiekben körülírt ingatlanomon a keletkező szennyvíz korábban zárt
szennyvíztárolóban került összegyűjtésre, a csatornahálózatra kötés során a szennyvíztároló a
rendszerről leválasztásra kerül, tehát az ingatlanon belüli csatornavezeték nem kerül átvezetésre sem
a szennyvíztárolón.
Szigetszentmiklós, 2015. ………………..hónap ………nap
______________________________
aláírás
TANÚ1: _______________________________

TANÚ2: _____________________________

név:
születési hely, idő:
anyja neve:
cím:
igazolványszám:

név:
születési hely, idő:
anyja neve:
cím:
igazolványszám:

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (2) A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíztörzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint
alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem
beépítésével biztosítja.
58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet 85. § (3) A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.
58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletet 85. § (5) Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű
szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe
szennyvizet juttatni tilos.
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