
Kulcs Községi Önkormányzat 

2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83. 

 

 

Tájékoztatjuk a kulcsi ingatlantulajdonosokat a házi szennyvíz átemelők 

üzembehelyezéséről 

 

 

A házi szennyvíz átemelők esetében az ingatlantulajdonosoknak kell a szennyvíz átemelő 

elektromos csatlakozását regisztrált vállalkozóval, szerelővel a belső hálózathoz 

csatlakoztatnia. A házi szennyvízátemelők energiaellátását és a beépített elektromos védelmi 

berendezés meglétét a villanyszerelőnek igazolnia szükséges. Az érvényes érintésvédelmi 

jegyzőkönyvet, az átemelő gyári számát, típusát, gépkönyvét az átvétel során kérjük 

előkészíteni.  

 

Az építési munka kivitelezőjének, a vízszerelőnek a DRV Zrt. E01-01 N08v4 számú 

Kivitelezői nyilatkozat című nyomtatványát kell kitöltenie, amelyet a www.kulcs.org 

honlapról letölthet. A kiépítésnél koronafúró használata szükséges, amelyet Véber Lászlónál 

a kulcsi vízmű telephelyén vehetnek át, a következő mobiltelefonszámon egyeztethetnek 

időpontot: 06 30 550 7132. 

 

AZ ÜZEMBEHELYEZÉS MENETE 

1. Az ingatlantulajdonosnak jeleznie kell a rákötési szándékát az Önkormányzat felé, 

amelyet összegyűjtve, kb. 5-10 szándék beérkezése után fogjuk további intézkedés 

céljából a DRV Zrt. felé elküldeni. 

 

Az Önkormányzathoz alábbi dokumentációk benyújtása szükséges: 

- Az eredeti aláírt megrendelő és az 1.270 Ft szakfelügyeleti díj befizetésének 

igazolása (ha ezt már leadta és a díjat befizette, bemutatta, akkor ezzel nincs 

teendője). A díjat kedvezményesen 2021. október 31-ig lehet megfizetni. 

- Az eredeti érintésvédelmi jegyzőkönyv bemutatása, (az átemelő villamos energia 

ellátását regisztrált villanyszerelő végzi, a tájékoztató végén szerepel 7 regisztrált 

villanyszerelő elérhetősége). 

- Az eredeti kivitelezői nyilatkozat bemutatása, (az ingatlantulajdonos által 

megbízott vállalkozó, az építési munka kivitelezője végzi).  

 

2. A DRV Zrt. munkatársai fogják a szennyvízrákötést a helyszínen műszakilag 

megtekinteni és átvenni, amelyhez az Önkormányzattól szükséges időpontot kérni. 

Kérjük, hogy elektronikusan a www.kulcs.org honlapon kérjenek időpontot és 

személyesen ügyfélfogadási időben keressék a polgármesteri hivatalt (hétfő 8-12 óra, 

szerda 8-12 óra és 13-17 óra, péntek 8-12 óra). 

 

 

 

http://www.kulcs.org/
http://www.kulcs.org/


A regisztrált villanyszerelők névsora és elérhetőségei 

 

Rafai Tibor  

Kulcs – 30/378 3414, 25/251-447, rafaitibor@invitel.hu 

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket adó továbbképzés 

Szabó Zsolt 

Rácalmás – 70/391-5972, zsoltszabo77@gmail.com 

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket adó továbbképzés 

Pável Szabolcs 

Rácalmás – 50/120-2259,  

pavelszabolcs1979@gmail.com 

Lauber István  

Adony – 20/486-1386, 25/232-431 

istvan.lauber@freemail.hu 

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket adó továbbképzés 

Majer Péter   

Adony – 70/601-7275, majpet@gmail.com 

Kisfeszültségű mérőhelyi FAM ismereteket adó továbbképzés 

Viszokai László   

Dunaújváros –  30/720-9117, viszo81@gmail.com 

Kisfeszültségű csatlakozó és közvilágítási FAM szerelő 

Fucskó Gergő – Vill-Ilbau Kft.  

Dunaújváros – 30/631-8014, fucskogergo@gmail.com 

Kisfeszültségű csatlakozó és közvilágítási FAM szerelő 

 

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét! 

 

 

Kulcs, 2021. szeptember 16.  

         

 

Jobb Gyula 

polgármester 
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