
 

Székesfehérvár, 2012. október 30. 
 
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
 
 
Örömmel értesítjük, hogy a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége 
– Pákozd, Pátka, Seregélyes – szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” 
projekt keretében 2012. október 26-án megtörtént az Ön utcáját* érintő 
csatornaszakasz műszaki átadása és üzembe helyezése.  
 
 
Ez azt jelenti, hogy a lefektetett csatorna minőségellenőrzése alapján – 
amely kiterjedt a víztartási próbákra, a kamerás ellenőrzésre és a 
tömörségvizsgálatokra – nincs akadálya az üzembe helyezésnek. A sikeres 
műszaki átadással  
 
 

az Ön számára megnyílt a lehetőség a rákötésre. 
 
 
Tájékoztatjuk, hogy a lakókra csak az ingatlanon belüli rácsatlakozás 
hárul. A kivitelezők az ingatlanon belül a telekhatártól kb. 1 méterre 
elhelyezték az ún. tisztító ellenőrző idomot, amihez majd a belső házi 
vezeték csatlakoztatható. Ennek kiépítése a tulajdonos feladata.  
 
 
Ezen értesítés birtokában az ingatlantulajdonosnak kell kezdeményeznie 
a Fejérvíz Zrt-nél a bekötés ügyintézését. A Fejérvíznél megadják a 
megfelelő felvilágosítást, majd annak megfelelően lehet az udvaron belüli 
csatornahálózatot kiépíteni és üzembe helyezni. Ettől kezdve a 
tulajdonoson múlik, hogy mikortól használhatja a csatornaszolgáltatást. 
 
 
Kérjük, szennyvízbekötési kérelmével keresse föl a leendő üzemeltető, a 
FEJÉRVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatát (Kérelem letölthető a www.fejerviz.hu 
honlapról, vagy beszerezhető az ügyfélszolgálati irodától: 8000 



Székesfehérvár, Király sor 3-15. Telefon: 22/*535-800, Fax: 22/315-598, 
e-mail: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu). 
 
 
Külön felhívjuk a figyelmét, hogy a gerinccsatorna és az ingatlan között 
megépített bekötővezeték még nem meglévő szennyvízbekötés! Az erre 
történő ingatlanon belüli csatlakozás szennyvízbekötésnek minősül és csak 
a szolgáltató hozzájárulásával végezhető el. 
 
 
További információk: www.szennyvizprojekt.szekesfehervar.hu valamint 
www.fejerviz.hu  
 
 
Üdvözlettel: 
Hullay Gyula 
projektmenedzser 
 
*Az október 26-i műszaki átadással érintett utcák:  
 
Pátka 
 
Árpád köz II-3-0, Árpád u. II-3-1, Damjanich u. II-3-0, Fehérvári u. I-0-0, 
I-1-0, I-1-1, Gál köz V-0-0, Gárdonyi u. III-0-0, Géza köz II-3-1, Ifjúság u. 
V-3-1, Jókai u. V-3-2-1-1, V-3-2-1, V-3-2-1-2, V-3-2-1-3, József A. u. V-
3-2-1, Kert u. V-2-1, V-2-2-1, Kossuth u. II-2-0, II-2-1, V-0-0, V-0-1, V-1-
0, V-1-1, V-1-2, V-5-2, Művelődési Ház V-2-0, Orvosi rendelő V-2-0, 
Óvoda V-2-0, Park u. V-2-1, Petőfi u. I-0-0, V-0-0, II-1-0, V-2-0, V-2-2, 
V-3-0, V-3-2, V-5-0, V-5-1, Polgármesteri Hivatal V-2-0, Rákóczi u. V-3-
0, Rákóczi köz V-3-0-1, Rákóczi köz/Ifjúság u. V-3-0, Rákóczi 
u./Széchenyi u. V-3-0, Széchenyi u. V-3-0-1, Tanács köz V-2-0, Tanácsház 
köz V-2-0, Társasház V-2-0, Vak Bottyán tér V-0-0, V-1-0, V-2-0, Vasút 
u. I-1-0, Vörösmarty u. II-3-0, II-3-2, IV-0-0, V-1-2. 
 
 
 
 
 
 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 


