Tisztelt Ügyfelünk!
A BÁCSVÍZ ZRT. 2020. NOVEMBER 6-ÁN 8-17 ÓRA, VALAMINT 2020. NOVEMBER 7-ÉN 8-14 ÓRA
KÖZÖTT KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁST TART A CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN. A kihelyezett ügyfélfogadás célja a szennyvíz rácsatlakozások bejelentésének
fogadása és a közszolgáltatási szerződések megkötése.
Tájékoztatjuk, hogy a csatornahálózat műszaki átadása 2020. október 12-én megtörtént, így a házi
szennyvízcsatorna kiépíthető a telekhatáron belüli tisztítóidomig és a rákötés elvégezhető. A tisztítóidom és
az épület(ek) közötti házi szennyvízcsatorna kiépítését az ingatlan tulajdonosa is elvégezheti, vagy szakember
megbízásával kiviteleztetheti. A házi szennyvízcsatorna kiépítéssel egyidejűleg a régi szikkasztó vagy derítő
aknát meg kell kerülni, vagy átmenő csővezetékkel át kell hidalni, az a továbbiakban eredeti céljára nem
használható.
Amennyiben közterületi bekötővezeték építéssel valósítható csak meg az ingatlan szennyvízelvezetése, akkor azt
csak engedélyes terv birtokában lehet elvégezni.
A házi szennyvízcsatorna az ingatlan része, kezelése, karbantartása, tisztítása, felújítása és esetleges
meghibásodásának hibaelhárítása az ingatlan tulajdonosának feladata.
A házi szennyvízcsatorna építése során figyelembe kell venni, hogy:
 gravitációsan csak terepszint feletti helyiségekben keletkező szennyvizek vezethetők a telekhatáron
megépített tisztító aknába;
 a keletkező szennyvizet a tisztítóidom alsó gyárilag kialakított csatlakozási pontján
keresztül kell elvezetni
 terepszint alatti létesítményekben, helyiségekben keletkező szennyvíz elvezetése esetén a szolgáltató
által elfogadott műszaki megoldás (házi átemelő) alkalmazása szükséges. A terv jóváhagyásával
egyidejűleg a szolgáltató erről tájékoztatást ad. Az esetleges szennyvíz elöntésekből származó
károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben a felhasználó a fent említett műszaki
megoldást nem alkalmazza;
 szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékcsatornába szennyvizet bevezetni tilos.
Teendői a házi szennyvízcsatorna kiépítése esetén:
1. Kérjük, hogy a rákötés megvalósulását a hátoldalon lévő nyilatkozatot kitöltve a kihelyezett
ügyfélfogadás alkalmával 2020. NOVEMBER 6-ÁN 8-17 ÓRA, VALAMINT 2020.
NOVEMBER 7-ÉN 8-14 ÓRA KÖZÖTT jelentse be.
2. Ha a fentitől eltérő időpontban kívánja a bejelentést megtenni, hívja a 06 80/40 30 20
telefonszámot és munkatársunk tájékoztatja további teendőiről.
3. A bejelentést követően munkatársaink felkeresik Önt az adott fogyasztási helyen műszaki
ellenőrzés céljából.
Vállalkozások esetében kérjük, hogy a közműfejlesztési hozzájárulás rendezése érdekében hozzák magukkal a
cégkivonatot, aláírási címpéldányt, egyéni vállalkozóként nyilvántartási számot és bélyegzőt.
A szennyvízcsatorna használata, csatornadíj fizetését vonja maga után. A szennyvízcsatornába kerülő
szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában (például mérő nélküli saját kút használat esetén) pedig az adott
helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében a megépült szennyvízhálózatra az
ingatlan tulajdonosa köteles a rácsatlakozást elvégezni. Felhívjuk szíves figyelmét, a 2003. évi LXXXIX
törvény értelmében, ha az Ön ingatlana mentén szennyvízcsatorna közmű van, és arra nem csatlakozottcsatlakozik, akkor 2021. január 10-től talajterhelési díjat kell fizetnie.
A talajterhelési díjat a törvény és a település Önkormányzati rendeletében leírtak szerint adó formájában kell
megfizetni. Ennek összege az éves átlag vízfogyasztást alapul véve 1.800 Ft/ m3
Ezért javasoljuk, hogy ha még nem tette meg, mielőbb csatlakozzon a megépült közüzemi szennyvízhálózatra.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a felhasználó szennyvízbekötést létesít bejelentés és a víziközműszolgáltató hozzájárulása nélkül, a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás elmaradt díján felül kötbér
kiszámlázására jogosult.
Tisztelettel:
BÁCSVÍZ Zrt.

Nyilatkozat a házi szennyvízcsatorna települési szennyvízcsatorna törzshálózatra történő
csatlakozásáról
Alulírott
Név *: .......................................................................................................................................................................
Születési név: ............................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): ..............................................................................................................................
Lakcím: .....................................................................................................................................................................
Telefonszám***: ......................................................................................................................................................
Felhasználó azonosító szám (vízdíj számla jobb felső részén): ...............................................................................
nyilatkozom, hogy a települési szennyvízcsatorna törzshálózatra a házi szennyvízcsatornával rácsatlakoztam.
Felhasználási hely címe és helyrajzi száma (melyen a szennyvízcsatorna-rákötés megvalósul):
......................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felhasználási helyen lévő ingatlannak
□ kizárólag 1 tulajdonosa van
□ több tulajdonosa van, de a tulajdonostársak kizárólag egyenes ági rokonok (nagyszülő, szülő, gyermek), vagy
házastársak
□ több tulajdonosa van, de a tulajdonostársak NEM egyenes ági rokonok (nagyszülő, szülő, gyerek), vagy
házastársak**
Rákötéskor leolvasott vízmérőállás****: .............................................................................................................
Rákötés időpontja (2020.október 13. vagy későbbi időpont)****: .......................................................................
*A vízdíj számlán szereplő felhasználó nevét és adatait kérjük megadni!
** Tulajdoni lap és a tulajdonostársak írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának benyújtása szükséges! Részletes felvilágosítás a 06-80-40-30-20 telefonszámon kérhető.
***A BÁCSVÍZ Zrt. az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, az általános adatvédelmi rendelet végrehajtása körében tájékoztatja
a felhasználót, hogy a személyes adatai kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 61. §-a. A víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős
a Vksztv.-ben meghatározott tevékenységének végzése, az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése,
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá szerződésből eredő egyéb
követelések érvényesítése, valamint az együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a felhasználó azonosításához szükséges és
elégséges, a Vksztv. szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot, továbbá a Vksztv. 55. § végrehajtása érdekében az ingatlan azonosításához szükséges helyrajzi
számot és címet. A felhasználó azonosításához lakossági felhasználó (természetes személy) esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja
szükséges.
Telefonszám megadása esetén a felhasználó kifejezetten hozzájárul a szolgáltatóval történő kapcsolattartás, tájékoztatás elősegítése érdekében a telefonszám kezeléséhez,
illetve ezen elérhetőségen keresztül történő megkereséshez. A telefonszám kezeléséhez való hozzájárulás bármikor, írásban visszavonható. Ebben az esetben a
visszavonásról szóló nyilatkozat Társaságunkhoz történő megérkezését követően a telefonszámot haladéktalanul töröljük nyilvántartásainkból.
A kezelt személyes adatokhoz kizárólag a BÁCSVÍZ Zrt. fenti tevékenységet végző munkavállalói, a feladatuk ellátásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A
személyes adatokat a BÁCSVÍZ Zrt. törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, így különösen a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnik, az ahhoz
kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt. Az adatkezelés céljához szükséges kezelt személyes adatokat a BÁCSVÍZ
Zrt. harmadik személynek a Vksztv. 61. §-ában foglaltak szerint adhatja át.
A felhasználó aláírásával nyilatkozza, hogy a fentieket megértette, és tudomásul vette, adatai a valóságnak megfelelőségéért helytáll, az adatainak a nyilatkozat szerinti
felhasználásához kifejezetten hozzájárul.
****A műszaki átadást követő naptól, 2020. október 13-tól lehetséges a hivatalos rákötés, a közszolgáltatási szerződés megkötésre és a csatornadíj számlázása.

Kelt: ...................................................................

..............................................
Felhasználó aláírása

