
Tura Város Önkormányzatának 
3/2002. ( II.28.)  rendelete 

A folyékony hulladékok és szennyvizek ártalmatlanításáról 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveikről
szóló 1991. évi XX. törvény 20. §-a, valamint a helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. felhatalmazása alapján - a helyi körülményekből
adódó sajátosságokra is tekintettel - a folyékony hulladékok és szennyvizek 
ártalmatlanítására az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Általános rendelkezések 
1. § 

A rendelet célja azoknak a települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységeknek 
az összefoglalása, amelyek a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve határozzák 
meg a településen keletkező folyékony hulladékok, szennyvizek ártalmatlanítási szabályait.  
 

2. § 
(1) A rendelet hatálya Tura város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet tárgyi hatálya az 1995. évi XLII. tv-ben meghatározott települési folyékony 
hulladék gyűjtésével, tárolásával, szállításával, valamint a szennyvízcsatornán szállított 
szennyvizek ártalommentes  elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a település folyékony hulladék összegyűjtésére, 
elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányuló szolgáltatást ellátó vállalkozóra, 
közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra, valamint a település  üdülő- és belterületén lévő minden 
ingatlan tulajdonosára, használójára, ahol folyékony hulladék, szennyvíz keletkezik.  
 

Települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása 
3. § 

(1) a/ A települési folyékony hulladék gyűjtésére a keletkezés helyén kizárólag a 
csatornahálózatra rákötött házi átemelő akna használható ott, ahol az ingatlan előtt kiépített 
csatornahálózat van.  
 b/ A  települési folyékony hulladék gyűjtésére a keletkezés helyén a  jegyző által kiadott 
építési engedély alapján csak  vízzáró, zárt szennyvízgyűjtő akna alkalmazható ott, ahol nincs 
kiépített csatornahálózat. 
 
(2) Meglévő szikkasztó akna felújítására, kiváltására, új zárt szennyvíztározó építésére 
engedély nem adható, kivéve ha a keletkezés helyén a szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki. 
A korábban létesített szikkasztókat, zárt tárolókat a tulajdonosnak 2002. március 31-ig meg 
kell szüntetnie, a meglévőt nem használhatja, ahol van kiépült csatornahálózat.  
 
(3) A (2) bekezdésben említettek esetén a tulajdonosnak a szennyvízcsatorna hálózatra kell 
rácsatlakoznia.  

 
(4) Az (1) bekezdés b/ pontja szerint kell a szerződést kötnie a tárgy évre keletkező
szennyvíznek és a tároló nagyságának megfelelő gyakoriságú rendszeres ürítésére a 
vállalkozóval, vagy a közszolgáltatást végző szolgáltatóval. A szerződésben rögzíteni kell az 
ártalmatlanítás helyét.  
 



(5) A szerződés meglétét, illetve az elszállítás számláit egy évre visszamenőleg  az I. fokú 
építésügyi hatóság ellenőrzi. 
 
(6) A települési folyékony hulladék szállításakor a tartálykocsinak biztonságosan csöpögés-
mentesnek kell lennie, a gépjárművön fel kell tüntetni a tulajdonos nevét, címét.  
 
(7) A vállalkozónak, szolgáltatónak menetlevelet kell vezetni, melyben pontosan  kell vezetni 
gépjármű mozgását.  
 
(8) A vállalkozónak, illetve közszolgáltatónak meg kell felelnie a 213/2001. (XI. 14 ) 
Kormányrendeletben előírt szabályoknak. 
 

A települési folyékony hulladékok elhelyezése, ártalmatlanítása, hasznosítása 
4. § 

 
(1) Az összegyűjtött folyékony hulladékot a vállalkozónak, a szolgáltatónak a 
szennyvíztisztító telepen kell leüríteni.  
 
(2)  Amennyiben a vállalkozó, szolgáltató nem a 3. § (4) pont szerint jár el, és nem tudja 
igazolni a leürítés tényét, úgy környezetterhelési díjat köteles fizetni az önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapjába. A leürítés dokumentumát az I.fokú építésügyi hatóság félévente 
ellenőrzi.   
 
(3) A szennyvíztisztító telepen keletkezett szennyvíziszapot a szakhatóságok hozzájárulása 
alapján lehet komposzttrágyává feldolgozni. 
 
(4) A használaton kívüli ásott és fúrt kútba szennyvizet engedni tilos! 
 

A települési folyékony hulladékokkal együtt kezelhető és a közös kezelésből kizárandó 
hulladékok 

5. § 
 
(1) A települési folyékony hulladékokkal együtt kezelhetők mindazok a termelési hulladékok, 
amelyek a folyékony hulladékhoz hasonló konzisztenciájúak és  szennyezőanyag tartalmúak.  
 
(2) Nem kezelhető közösen a települési folyékony hulladékkal:  
 a)   műszaki okokból nem kívánatos hulladékok, melyek a kezelési eljárás 
hatékonyságát        

 rontják vagy a hasznosítást zavarják. ( szilárd törmelék, lúgos, savas kémhatású 
vagy     
 maró folyadékok ). Bármilyen tevékenységből származó veszélyes, folyékony 
 szennyeződést tartalmazó hulladékot.   
b) nem azonosítható hulladékok elegye.  
c) Az a/ és b/ pontban felsorol folyékony hulladékot a háztartási útmutatóban leírtak 

szerint a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen lehet leadni.  
 

Közműves szennyvízelvezetés 
6. § 

(1 ) Tura város  területén közműves szennyvízelvezetést, közszolgáltatást a Kommunál Kft. 
(Tura, szennyvíztisztító telep) látja el.  



(2) Az ingatlanon keletkező szennyvizet a szolgáltató által rendszeresített zárt gyűjtő aknába 
kell engedni. Az itt összegyűjtött szennyvizet szivattyú nyomja  a gerinchálózatba. A 
 szivattyú energiaellátását az ingatlan tulajdonosa köteles biztosítani.  
 
(3) Új igénylő közműfejlesztési díjat köteles fizetni a Polgármesteri Hivatalnak.   
 
(4) A szolgáltatást igénybe vevő az ingatlanán keletkezett szennyvíz elvezetéséért, kezeléséért 
e rendelet 1. sz. mellékletében a Képviselő-testület által  meghatározott díjat köteles számla 
alapján fizetni a szolgáltatónak: a Kommunál Kft-nek.  
 
(5) A szennyvízgyűjtő aknába tilos olyan károsító anyagok bevezetése, amely: 

a) a csatornaműben dolgozók életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti;  
b) a csatornamű állagára, vagy berendezéseinek rendeltetésszerű működésére káros; 
c) megtisztítására a Kommunál Kft. tisztítóberendezése rendeltetésszerű üzemeltetéssel 

nem alkalmas.  
 

(6) Ipari szennyvizet csak külön jogszabályok betartása mellett lehet a csatornaműbe engedni.  
 

A szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozás igénylése 
7. § 

 
(1) A szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozást a közmű üzemeltetőjétől kell kérni.  

(2) A szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozást a közszolgáltató erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványán lehet kérni.  

 
(3) A közszolgáltató csak a kérelemben leírtak alapján végezheti el a csatlakozás kiépítését.  
 
(4 )A csatlakozás kiépítését csak a közszolgáltató szakemberei végezhetik el.  
 
(5) Használatbavételi engedély csak a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás 
megléte után adható ki  - ott, ahol van kiépített csatorna-hálózat. 
 
(6) A vízbekötés és a csatorna bekötés egyszerre kérelmezhető a Polgármesteri Hivatalban.  
 

8. § 
 A szennyvízkibocsátó köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a szennyvízberendezés 
üzemeltetése során rendellenességet észlel.  

 

Szennyvízcsatorna-díj megállapítása 
 

9. § 
 
(1) Közműves ivóvízbekötés esetén a fogyasztott vízmennyiség vízmérő szerint mért 
mennyisége alapján megállapított szennyvíz után kell a szennyvízdíjat befizetni az 1.sz. 
melléklet szerint.  
Amennyiben a használó nem rendelkezik közműves vízbekötéssel, vagy nem csak arról nyeri az 
ivóvizet, az esetben a fizetendő szennyvíz mennyisége a 8/2000. (X. 28.) KÖVIM  rendelet alapján 



megadott vízfogyasztás (120 l/fő/nap) után kell a szennyvízdíjat megfizetni az 1-2.sz. mellékletben 
foglaltak szerint.  
 
(2) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál:  

- Az a szennyvízmennyiség, amely külön engedély alapján önálló szennyvízelhelyező
műben vagy befogadóban került elhelyezésre,: a Neszűr-dűlő, és azok a 
településrészek, ahol nincs kiépített hálózat.  

- Az a szennyvízmennyiség, amelynek szennyvízelvezető műbe való vezetését egyéb 
okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta.  

- A közületi vízfogyasztók és a  gazdálkodást folytató lakossági fogyasztók arra 
avízvételi helyre, amelyről vételezett vízből nem keletkezik szennyvíz, almérőt
szerelhetnek fel, amelyen keresztül vételezett vízmennyiségre a csatornadíjat nem kell 
megfizetni. Az almérő felszerelésére a szolgáltató vízműtől engedélyt kell kérni. 

 

(2) Az (1-2)  pontban említett eljárás esetén a szolgáltatónak a helyszínen jegyzőkönyvet kell 
felvennie, melyben rögzíteni kell, hogy melyik  

 
(3)számlázási módra kerül sor. A jegyzőkönyvet a szennyvízkibocsátóval - minden esetben - 
alá kell íratni. A számlázás csak a jegyzőkönyv felvétele után történhet.  
 
(4) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe vezeti be, és vizet  
nemcsak a közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más vezetékes 
megoldással szerzi be, a   beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére kizárólag hiteles 
vízmérőt használhat, a mért mennyiségekről a közszolgáltatót tájékoztatni köteles. A mért 
mennyiséget a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.  
A vízmérő felszereltetése és hitelesíttetése a lakót terheli. 
 

A közszolgáltatás jogi eszköze 
10. § 

 
(1) A szennyvízelvezetésre történő szolgáltatásra a közszolgáltató, valamint a szolgáltatást 
igénybe vevő között szerződést kell kötni.  
 
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell:  
 - a közszolgáltató nevét, címét, telefonszámát, 

- a szolgáltatást igénybe vevő nevét, címét, telefonszámát, 
 

- fontosabb műszaki jellemzőket, mennyiségi és minőségi adatokat,  
- szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a szennyvízátadás megkezdésének   
 időpontját,  

 - a teljesítés helyét, (utca ,házszám,helyrajzi szám)  
- az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, és a számla kiegyenlítésének      
 módját,  

 - a szerződésszegés következményeit,  
 - a szolgáltatást igénybe vevő, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett  
 változás bejelentési kötelezettségét a közszolgáltató részére,  

- egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.  
 



(3) A szerződési ajánlatot a közszolgáltató szennyvízvezetékbe való bekötés esetén a megépítéséhez 
adott hozzájárulással együtt megküldi a szolgáltatást igénybe vevőnek, aki azt a kézbesítéstől számított 
8 napon belül aláírásával elfogadja, vagy véleményeltérését jelzi.  
 
(4)  A közszolgáltatónak bármikor joga van ellenőrizni a szennyvízcsatorna hálózat megfelelő
üzemelését a szolgáltatást igénybe vevő ingatlanán. 
 

11. § 
 
(1) A közszolgáltató által elvégzett bekötést azonnal használatba kell vennie a szolgáltatás 

igénylőjének.  
 

(2) A közszolgáltatónak a használatba adáskor a közszolgáltatást igénybe vevő részére 
 - használati útmutatót kell átadnia.  
 

Vegyes rendelkezések 
12. § 

(1) A szolgáltatást igénybe vevő a vállalkozónak, közszolgáltatónak számla ellenében, és a 
szerződésben meghatározott feltételekkel köteles díjat fizetni.  
 
(2) A szolgáltatást igénybe vevő a számla reklamációjával kapcsolatban a szolgáltató köteles 

szabályzatot alkotni. 
 
(3) Ha a szolgáltatást igénybe vevő a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti ki a 
számlázott összeget, a mulasztásának következményeire a vállalkozó, közszolgáltató felhívja 
a figyelmét.  
 
(4) 2002. Március 31-től azon ingatlanokra, ahol az ingatlan előtt van kiépített 
csatornahálózat, és a szolgáltatást nem veszik igénybe, ott az üzemeltető a lakossági 
szennyvízkezelési díjat kiveti. (a 8/2000. (X. 28.) KÖVIM  rendelet alapján megadott 
vízfogyasztás (120 l/fő/nap).  
 
(5) Emellett akinek zárt tározója van, ezen rendelet 3.§ (4), (5) bekezdése szerint köteles 
eljárni. 
 
(6) Aki nem tudja felmutatni a szennyvíz- elszállítás - ártalmatlanítás számláit (és az erre 
vonatkozó szerződést,) tízszeres szennyvízdíjat (környezetterhelési díjat) köteles befizetni az 
Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába.  
(7) A lakossági szennyvízkezelési díj alóli mentességet az ügyfél kérelmezheti.  
 

(8) A kérelemben a következőkről kell nyilatkozatot tennie a kérelmezőnek:  
 - nincs saját vízellátó berendezése  az ingatlanán 

- nincs az épületbe bekötött vízellátás, vagy vezetékes ivóvíz (bármilyen vízhálózat az 
épületen belül) 

- csak az udvaron van vezetékes ivóvizes csap, vagy artézi kút kifolyója, 
- utcai közkifolyóról nyerik a vizet 

Az I.fokú építésügyi hatóság a helyszínen ellenőrzi és jegyzőkönyvezi a kérelemben 
foglaltakat.  
 
(9) A kérelemben és a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a polgármester engedélyezheti a 
lakossági szennyvízkezelési díj elengedését.  



(10) A kérelmező, ha a nyilatkozatában foglaltak bármelyik pontja változik, 15 napon belül 
köteles a Polgármesteri Hivatalnak írásban jelenteni.  
 

13. § 
 
(1) A szolgáltatást igénybe vevő lakost a jegyző kötelezi:  
 

a) közszolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel  összefüggő
építmény,            

berendezés elbontására, illetve leszerelésére,  
 

b) a szennyvíz gerinchálózat mentén fekvő ingatlan hálózatba való bekötésére,  
 

c) szennyvízelvezető művet károsító szennyezés megelőzése érdekében, szennyvíz 
előzetes     
 tisztításához szükséges berendezés létesítésére, a meglévő korszerűsítésére és 
üzemeltetésére. 
 
(2) Tilos a keletkező folyékony hulladékot, szennyvizet kertre, közterületre kiengedni, 
locsolni.  
 
(3) Amennyiben a (2) pontban foglaltak megtörténnek, úgy a kibocsátó környezetterhelési 
díjat köteles fizetni az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába. Ennek mértéke az I. 
sz.melléklet 2 a pontja szerint megállapított 1 havi szennyvíz-mennyiség hatósági díjának 
tízszerese.  
 
(4) Azon ingatlanon, ahol a szennyvízcsatorna hálózat és gyűjtőakna kiépítésre került, a 
szolgáltatást igénybe vevő régi szennyvíztárolóját meg kell szüntetni. 
 

Szabálysértési rendelkezések 
14. § 

 
(1) Aki e rendelet 3.§.(3) és (4) , és a 12. § (10) bekezdésben előírt rendelkezéseket megszegi, 
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

(2) Azon ingatlan tulajdonos, aki települési folyékony hulladékot bocsát ki, és nem tudja 
felmutatni a vállalkozóval, közszolgáltatóval kötött szerződését, valamint a szállítás 
számláit, az e rendeletben meghatározott települési folyékony hulladék elszállítására 
vonatkozó díj tízszeresét köteles befizetni az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 
számlájára.  

 
(3) Az a vállalkozó, közszolgáltató, aki nem tudja igazolni a települési folyékony  hulladék 
eredetét, a települési folyékony hulladék elszállítási díj tízszeresét köteles befizetni az 
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap számlájára.   
 
(4) Az az ingatlan tulajdonos, aki e rendelet hatálybalépését követően zárt 
 szennyvíztárolót létesít, vagy meglévő szikkasztóját, vagy zárt tározóját használja 



annak ellenére,  hogy ingatlana rácsatlakozott a szennyvízcsatorna hálózatra - 
szabálysértést követ el, és 30.000 Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 
(5) Az a vállalkozó, közszolgáltató aki nem tudja igazolni, bizonyítani a települési folyékony 
hulladék jogszabályoknak megfelelő leürítésének tényét, e rendeletben meghatározott  
települési  
folyékony hulladék leürítés díjának 100-szorosát kell befizetnie az Önkormányzat által 
létrehozott Környezetvédelmi Alapba. 
 
(6) Az a szennyvízkibocsátó, aki a szennyvízelvezető műbe károsító anyagot enged be, 
valamint a beengedés ténye igazolható, köteles a közszolgáltató által meghatározott díjat 
fizetni, a közszolgáltató számlájára. A díjat a  közszolgáltató a veszélyes hulladékokra 
vonatkozó jogszabályok alapján határozza meg. 
 
(7) A rendelet betartását a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozói, valamint az 
Önkormányzat által megbízott szervezet vagy KFT. dolgozói ellenőrzik.  
 

Értelmező rendelkezések 
15. § 

(1) egyéb szennyvíz: az üzemek, intézmények működése során, valamint a lakosság nem 
háztartási célú vízhasználatából keletkező házi szennyvíznek nem minősülő szennyvíz; 
 
(2) házi szennyvízhálózat: az ingatlan szennyvizet összegyűjtő és továbbító, az ingatlan 
tartozékát képező szennyvíz vezetékhálózat a berendezéseivel és tartozékaival (így például, 
szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű) együtt; 
 
(3) üzemek szociális célú vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem 

keveredett szennyvíz; 
 

(4) szennyvíz bekötő-vezeték: az ingatlanon keletkező szennyvíznek a szennyvíz 
gerinchálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték.   
 
(5) szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg azon 
belül mindazon épület, épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek ivóvíz 
fogyasztási helynek is minősülnek; 
 
(6) szennyvízelvezető műbe kapcsolt ingatlan: amelyről a keletkező szennyvizeket részben 
vagy egészben szennyvíz bekötővezetékkel a szennyvízelvezető műbe vezetik be; 
 
(7) szennyvíztisztító telep: a szennyvízelvezető műnek a szennyvíztisztítási feladatokat  
szolgáló önálló része; 
 
(8) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: A szennyvíz bekötő vezetéknek a fogyasztó felőli 
végpontja.  
 
(9) Települési folyékony hulladék: Közműpótló berendezésekben zárt szennyvízgyűjtőkben, 
szennyvíz előtisztító létesítményekben a szennyvízből keletkező, vákuum, vagy 
zagyszivattyúval továbbítható, általában folyékony halmazállapotú hulladék.  
 



A rendelet hatályba lépése 
16. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de jelen rendeletet 2002. április 1-től kell 

alkalmazni, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 20/1997. (XI.25.) sz. önkormányzati 
rendelet, és az ezt módosító 6/2000. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 4., 5. §-a. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

T u r a,   2002. február 28.  
 

Tóth István sk.                                    Czeczéné dr.Szirmai Gabriella sk. 
Polgármester                                                    jegyző

1.sz. melléklet
A szennyvíz mennyiség megállapítása.

1./ Az ingatlan vezetékes ivóvízhálózatról nyeri a vizet: 
 - a tárgyév október 1. És a következő év március 31. Között (azaz 10.01-től a következő
év 03.31-ig) hat hónapon keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 90 %-át kell megfizetni, 

- a tárgyév április 01. És szeptember 30. Között (azaz 04.01-től 09.30-ig) hat hónapon 
keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 80 %-át kell megfizetni. 

 



2./ Az ingatlan saját vízellátó berendezésből nyeri a vizet 
a.) 120 l/fő/nap becsült ivóvízfogyasztás alapján  

 
- a tárgyév október 1. És a következő év március 31. Között (azaz 10.01-től a következő

év 03.31-ig) hat hónapon keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 90 %-át kell 
megfizetni, 

- a tárgyév április 01. És szeptember 30. Között (azaz 04.01-től 09.30-ig) hat hónapon 
keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 80 %-át kell megfizetni. 

 
b.) a lakó (fogyasztó) által azsaját vízellátó berendezésre felszerelt rendszeresen hitelesített 

vízmérő alapján  
 - a tárgyév október 1. És a következő év március 31. Között (azaz 10.01-től a következő
év 03.31-ig) hat hónapon keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 90 %-át kell megfizetni, 

- a tárgyév április 01. És szeptember 30. Között (azaz 04.01-től 09.30-ig) hat hónapon 
keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 80 %-át kell megfizetni. 

 
A leolvasást a csatornamű végzi és ellenőrzi a hitelesítés tényét. 

 
3./ Az ingatlan saját vízellátó berendezésről és vezetékes vízhálózatról nyeri a vizet: 
 

a.) Ha mindkettőt hitelesített mérő méri, az összeadott vízfogyasztás alapján 
 

- a tárgyév október 1. És a következő év március 31. Között (azaz 10.01-től a következő
év 03.31-ig) hat hónapon keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 90 %-át kell megfizetni, 
- a tárgyév április 01. És szeptember 30. Között (azaz 04.01-től 09.30-ig) hat hónapon 

keresztül az elfogyasztott vízmennyiség 80 %t kell megfizetni. 
b.) Ha a saját vízellátó berendezésre nincs felszerelve hitelesített vízmérő, a 2/a. pont 

szerint kell megállapítani  a szennyvíz mennyiségét.  
- A vízmérő felszereltetése és rendszeres hitelesíttetése a lakó kötelessége és költsége, 
artézi     
 kút esetén. 
- A lakóval minden esetben megállapodást kell kötni a szennyvíz mennyiség 

megállapításának módjáról (jkv ) 
- A változást a lakó köteles előre bejelenteni, a változás előtt 15 nappal.  
- A közületi vízfogyasztók és a gazdálkodást folytató lakossági figyasztók arra a 

vízvételi helyre, amelyről vételezett vízből nem keletkezik szennyvíz, almérőt
szerelhetnek fel, amelyen keresztül vételezett vízmennyiségre a csatornadíjat nem kell 
megfizetni. Az almérő felszerelésére a szolgáltató Galgamenti Víziközmű Kft-től
előzetes engedélyt kell 

- kérni.  
 

2.sz. melléklet:

A csatlakozási kérelemnek tartalmaznia kell: 
 

- a közszolgáltató nevét, a címét és telefonszámát, 
- a megrendelő nevét, a csatlakozási ingatlan címét, hrsz-át, illetve 
- a megrendelő lakcímét, telefonszámát, aláírását,, 



-
- - amennyiben a tulajdonos nem azonos a megrendelővel, úgy annak nevét, 
- lakcímét, telefonszámát, személyi igazolványának számát, aláírását, 
- ha az ingatlan nem egy tulajdonosé, akikor a tulajdonostársak nevét, 
- tulajdoni arányát, lakcímét, telefonszámát, személyi igazolvány számát, aláírását 
- szennyvízcsatorna hálózat bekötési rajzát,   M: 1:500 léptékben 
- (keresztszelvény, hossz-szelvény) 
- A rajzot az erre jogosult szaktervező készítheti el. 
- Az I. fokú építési hatóság engedélyét a közterület felbontására,  
- A szennyvízcsatorna hálózat bekötése során érintett közművek nyilatkozatait, 

Igazolást a közmű-hozzájárulás befizetéséről. 

3.sz. melléklet

Ivóvíz bekötés és csatorna bekötés kérelmezése 
 
(1) A Galgamenti Viziközmű KFT ivóvízbekötést abban az esetben végezhet:                                                                                             

a. /ha a kérelmező a Kommunál KFT-től nyilatkozatot visz arról, hogy a csatorna 
hálózatra a rákötés  megtörtént 
 



b./ ha a kérelmező a Polgármesteri Hivataltól nyilatkozatot visz arról, hogy az ivóvíz 
bekötése  satornabekötés nélkül is elvégezhető.

(2) A polgármesteri Hivatal ilyen nyilatkozatot akkor adhat ki, ha  
 

a. csak kerti csap létesül, és az ingatlanon nincs házi vízellátó berendezés 
b. az építési telken az építkezés megkezdésekor, még csak víz bekötés létesül 1db kerti csappal, de a 

csatorna hálózatra a használatbavételi engedély kiadása előtt, köteles az építtető rákötni      
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