VI. Tulajdonos adatai

SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELŐ
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012., NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012.

Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

Név
Születési helye

(Szolgáltató tölti ki!)

Kérjük, hogy a Szolgáltatás-megrendelő nyomtatványhoz az alábbi dokumentumokat szíveskedjen csatolni:
– 1 példány 60 napnál nem régebbi hivatalos helyszínrajzot (térképkivonatot - TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő), amelyet az illetékes
földhivatalból szerezhet be,
– az ingatlan-nyilvántartást végző hatóság által kiállított 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, vagy elektronikus dokumentumként hiteles vagy nem
hiteles másolatot.
Tájékoztatjuk, hogy szennyvízelvezetési szolgáltatás megrendelése esetén Társaságunk csak az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Fedlapszint alatti szifonszinttel
rendelkező lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével a felhasználó, tulajdonos biztosítja.

Születési dátum

Anyja neve
Vezetékes telefon
Faxszám

0 6
0 6

Mobiltelefon

–

Cégjegyzékszám1

–

Nyilvántartási szám 2

–

KSH-szám1

Lakcím/Székhely

0 6

E-mail

Irányítószám

–

–

Út, utca, stb.3

Levelezési cím 4

–

Helység neve

Irányítószám

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

Út, utca, stb.3

I. Szolgáltatás típusa
Új vízbekötés

Ha a szerződés szerinti felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója, akkor a kizárólagos tulajdonos vagy a tulajdonosok képviselőjének adataival kérjük kitölteni.

A jelen megrendelőn megnevezett Felhasználó által igényelt bekötés létesítéséhez hozzájárulok.

Mérőszerelés

Ikermérő-szerelés

Mérőbővítés

Szennyvízelvezetés

Dátum

.

II. Megrendelő, felhasználó adatai

.

.

________________________________
Tulajdonos aláírása

Jelen megrendelőhöz csatolt mellékletek száma

Név
Születési helye

VII. Önkormányzati hozzájárulás

Születési dátum

Anyja neve
Vezetékes telefon
Faxszám

0 6
0 6

Mobiltelefon

–

–

Irányítószám

–

Levelezési cím

nincs

–

–

Helység neve

Út, utca, stb.3
4

van

A bekötni kívánt ingatlan előtti burkolat felbontásának feltételei és a burkolat helyreállításának követelményei:

Nyilvántartási szám 2

KSH-szám1

Lakcím/Székhely

0 6

E-mail

–

Cégjegyzékszám1

A bekötni kívánt ingatlan előtt bontási tilalom

Irányítószám

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

Út, utca, stb.3

III. A megrendelő ingatlanhasználatának jogcíme
kizárólagos tulajdonos

résztulajdonos

közös képviselő

egyéb jogcímen használója

IV. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.3
Helyrajzi szám
Közműves ivóvízellátás van

igen

nem

Tervezett ivóvízigény

m3/nap

Belső tűzi vízigény

Közműves szennyvízelvezetés van

igen

nem

Kibocsátandó szennyvízhozam

m3/nap

Csapadékvíz

l/perc
m3/nap

Felhasználás célja

lakossági

közületi

A bekötni kívánt ingatlan előtti úttest burkolata

aszfalt

föld

Egyéb
Csatorna-bekötővezeték létesítését a szolgáltatótól kérem

igen

nem

A bekötni kívánt ingatlan előtti járda burkolata

aszfalt

föld

Tisztítóakna létesítését a szolgáltatótól kérem

igen

nem

A jelen megrendelőn feltüntetett felhasználási helyen az I. pontban megjelölt szolgáltatást megrendelem.

V. Megrendelői nyilatkozatok
Kitöltés hiányában a Megrendelő vállalja a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv elkészítését, melynek benyújtása a bekötés kivitelezésének egyik feltétele.
A forgalomtechnikai terv elkészítésével a Szolgáltatót bízom meg.
A közműegyeztetés elkészítésével a Szolgáltatót bízom meg.
Elismerem, hogy a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésének díjáról tájékoztatást kaptam a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató honlapján keresztül.

Dátum

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltatót bízom meg a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével, és a bekötés megvalósításának feltételei (sikeres aknaátvétel, befizetés, aláírt szolgáltatási szerződés) a Szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül
a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem valósulnak meg, akkor a Szolgáltató a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés költségét jogosult érvényesíteni, melyet a Megrendelő köteles 30 napon belül megfizetni.

Tulajdonba adási nyilatkozat:
A megépített ivóvíz-bekötővezetéket annak a tartozékaival együtt jelen megrendelésem erejénél fogva az üzembe helyezés időpontjában térítésmentesen
átadom az ellátásért felelős tulajdonába. A bekötési vízmérőt annak beépítésével egyidejűleg jelen megrendelésem erejénél fogva térítésmentesen átadom a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonába.

.

.

.

.

_________________________________
Helyi önkormányzat aláírása

.

.

_________________________________
Szolgáltató

Átvétel dátuma:

.

További tájékoztatás és ügyintézés céljából Vízvonalunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére a 06-40-247-247-es telefonszámon.
Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu), a 1325 Budapest, Pf. 355 postacímen és a 06-40-247-742-es
faxszámon várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu

Dátum

.

.

_________________________________
Megrendelő, felhasználó aláírása

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. 3Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. 4Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

1

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. Csak társadalmi szervezetek, alapítványok esetén töltendő ki. Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük, annak helyrajzi számát megadni. Ha a lakcímtől/székhelytől eltérő a cím.

1

2

3

4
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Szolgáltató példánya
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Szolgáltató példánya

