Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal és Csákberényi Kirendeltsége
8074 Csókakő, Petőfi S. utca 3. / 8073 Csákberény, Hősök tere 41.
tel.: 06-30-790-6305 / 06-30-846-9556,
e-mail: igazgatas@csokako.hu / igazgatas@csakbereny.hu

KÉRELEM
m3/év

500
mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási
szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi jelölést kivéve) és a tisztított
szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához, megszüntetéséhez

ILLETÉKBÉLYEG
HELYE

10.000,-Ft

1. Kérelmező adatai:
név: ..............................................................................................................................................
cím: ..............................................................................................................................................
adóazonosító jel/adószám: ...........................................................................................................
telefonszám: ................................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
2. Meghatalmazott adatai:
név: ..............................................................................................................................................
cím: ..............................................................................................................................................
adóazonosító jel/adószám: ...........................................................................................................
telefonszám: ................................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
3. A vízilétesítmény, vízimunka megnevezése: ........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. A vízilétesítmény helye:
ingatlan címe (irányítószám, település, közterület jelleg és megnevezés, házszám):
......................................................................................................................................................
helyrajzi száma: ...........................................................................................................................
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koordináták (földrajzi szélesség és hosszúság vagy EOV): ........................................................
5. Új vízilétesítmény esetén
Előzményengedély száma (amennyiben van): .............................................................................
6. Meglévő engedély módosítása esetén:
Alapengedély száma (amennyiben van): ......................................................................................

□ időbeli hatály módosítása
□ engedélyes személyében bekövetkező változás
□ engedélyezett vízmennyiség módosítása □ műszaki adatokban bekövetkezett változás
7. Engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve: .
......................................................................................................................................................
8. Mellékletek:
a műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult (Országos Névjegyzékben szereplő
jogosult tervező) nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságról,
műszaki engedélyezési tervdokumentáció, az alábbi tartalommal
➢
műszaki leírás (a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklet III. 2.3. pontjának, 2.6. –
2.13. pontjának és 3. pontjának megfelelő tartalommal)
➢
általános helyszínrajz (a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklet III. 2.4.
pontjának megfelelő tartalommal)
➢
részletes helyszínrajz (a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. melléklet III. 2.5.
pontjának megfelelő tartalommal)
amennyiben az engedélyes és a tulajdonos személye nem azonos, a tulajdonos
hozzájáruló nyilatkozata a vízilétesítmény létesítésével kapcsolatban,
amennyiben az ingatlan menti közterületen a szennyvízelvezető hálózat kiépítése
megtörtént, költségelemzést a közműbe történő becsatlakozás, és a házi szennyvíztisztító
kisberendezés megvalósítás költségeinek összehasonlítására vonatkozóan.
-

Kelt: ………………………….

………………………………
Tulajdonos/Kérelmező

2

