
IGÉNYFELMÉRŐ ADATLAP 

Szentendre víziközmű-hálózatának fejlesztése, a közműves szennyvízcsatorna hálózatának bővítése egyre sürgetőbb 

feladat. Ennek érdekében Szentendre Város Önkormányzata az érintett ingatlantulajdonosok szennyvízcsatorna-

bekötési szándékáról igényfelmérést végez. Kérjük, hogy nyilatkozzon a bekötési szándékáról és adja meg az alábbi 

adatokat. Köszönjük, hogy segíti az előkészítő munkát. 

Az igényfelmérő adatlap kitöltése kötelezettségvállalást NEM jelent. 

 

Alulírott ……………………………………………………………………… Szentendre, ………………………………………………… (utca, házszám), 

………………………………… helyrajzi számú ingatlan, …………………… tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa/használója, 

haszonélvezője, mint 

☐ állandó lakos 

☐ életvitelszerűen itt tartózkodó 

☐ idényjellegű használó/üdülő 

 KÉRJÜK, HOGY A MEGFELELŐ VÁLASZT „x”-SZEL JELÖLJE! (CSAK EGY VÁLASZ ADHATÓ) 

 

kötelezettségvállalás NÉLKÜL kijelentem, hogy a későbbiekben megvalósuló szennyvízcsatorna-rendszerre a fenti 

ingatlan esetében 

☐ tervezem a csatornára való rácsatlakoztatását, az ingatlanban van vízbekötés. 

☐ nem tervezem a rácsatlakoztatását, az ingatlanban van vízbekötés. 

☐ öt éven belül az ivóvízhálózatra és a csatornahálózatra is tervezem a rácsatlakoztatást. 

 KÉRJÜK, HOGY A MEGFELELŐ VÁLASZT „x”-SZEL JELÖLJE! (CSAK EGY VÁLASZ ADHATÓ) 

 
A fenti ingatlanon 

 IGEN  NEM 
lakóház található ☐  ☐ 
belterületi, lakóövezeti nem lakás céljára használt ingatlan található ☐  ☐ 
az ingatlan a vezetékes ivóvízhálózatra csatlakoztatva van ☐  ☐ 
az ivóvízellátás csak kerti csapról történik ☐  ☐ 
az ivóvízellátás hatósági engedéllyel rendelkező házi vízellátórendszerről megoldott ☐  ☐ 
a szennyvíz gyűjtése zárt rendszerű szennyvíztárolóban történik ☐  ☐ 

KÉRJÜK, HOGY A MEGFELELŐ VÁLASZOKAT „x”-SZEL JELÖLJE!    
 

Kérjük, hogy a kapcsolattartáshoz szíveskedjen megadni valamelyik elérhetőségét:   

 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Levelezési cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nyilatkozom, hogy az igényfelmérő adatlaphoz csatolt/honlapon szereplő Adatkezelési tájékoztató tartalmát jelen 

igényfelmérő adatlap kitöltését megelőzően megismertem. Kijelentem, hogy kifejezett és egyértelmű 

hozzájárulásomat adom Szentendre Város Önkormányzat számára a jelen igényfelmérő adatlapon általam megadott 

személyes adataim adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból történő kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy 

a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

……………………………………………, 2022. …………………………… hó ……… nap 
 ……………………………………………… 
 (ALÁÍRÁS) 



 

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS! 

 

A városvezetés kezdeményezésére – egyetértésben a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) vezetésével 

– napirendre kerül a szennyvízcsatorna-hálózat régóta várt bővítése, ami jelentős előrelépés a város 

infrastruktúrájának fejlesztésében. 

A DMRV vezetésével május végén egyeztettünk a beruházás előkészítésének megkezdéséről. A DMRV 

mielőbb szeretné lezárni az úgynevezett agglomerációs felülvizsgálatot, amely feltétele annak, hogy 

jogszerűen pályázhasson uniós és hazai forrásokra. Ez több lépcsős folyamat, melynek során azt vizsgálják, 

hogy a tervezett beruházás megfelel-e a támogatáspolitikai feltételeknek, amiben kiemelt szempont, hogy 

a csatornázatlan területeken milyenek a lakossági igények, hányan használják életvitelszerűen az itt lévő 

ingatlanokat, és hányan igényelnék a csatornára kötést. Ha egy adott területen az ivóvíz-szolgáltatásra 

szerződöttek hozzávetőlegesen 70 %-ának lakó- vagy tartózkodási helye az ingatlan, és a tulajdonos vagy 

az ingatlant használó rákötne a csatornahálózatra, akkor ezek a területek agglomerációs körbe sorolhatók.  

A jelenlegi információink szerint az ingatlantulajdonosoknak nem kell önrészt fizetniük a csatornázáshoz, 

ezért bízom abban, hogy az agglomerációs övezetbe soroláshoz szükséges arány, a 70 % elérhető lesz. Az 

önkormányzat vállalta, hogy felméri a csatornázatlan területeken a lakossági igényeket, ezt a cél szolgálja 

az igényfelmérő adatlap. Az igényfelmérés lebonyolításával is elő kívánjuk segíteni a csatornázási program 

mielőbbi beindítását. 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Kérem, hogy mielőbb juttassa vissza kitöltve a Polgármesteri Hivatalba vagy online töltse ki az 

igényfelmérő adatlapot! 

Segítő együttműködését köszönöm! 

 

 Fülöp Zsolt 

 polgármester 

 

 

Visszaküldési határidő: 2022. október 20. 

Az igényfelmérő adatlap visszaküldhető/leadható/kitölthető: 

 POSTÁN: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda 

 EMAILBEN: csatornazas@ph.szentendre.hu 

(csatolva a lefotózott vagy beszkennelt aláírt, kitöltött adatlapot) 

 LEADHATÓ A VÁROSHÁZA PORTÁJÁN TALÁLHATÓ GYŰJTŐDOBOZBAN: 

2000 Szentendre, Városház tér 3. 

 VAGY KITÖLTHETŐ ONLINE:  szentendre.hu/csatornazas-igenyfelmero/ 

A tervezett csatornaberuházással kapcsolatos aktuális információkról folyamatosan tájékoztatjuk az 

érintett szentendrei polgárokat. 

mailto:csatornazas@szentendre.hu

