Tulajdonosi hozzájárulás
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51489/2012., NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012.

Iktatószám

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!

(Szolgáltató tölti ki!)

I. Felhasználási hely adatai
Irányítószám

Helység neve

Út, utca, stb.

Házszám

3

ép/lh/em/ajtó

helyrajzi szám

Vízmérő gyári száma, ha van bekötés

II. Hozzájárulás tárgya (A megfelelőt kérjük jelölni)

Új ivóvíz-, szennyvíz-bekötés vagy ikermérő felszerelése

Mellékszolgáltatási szerződés megkötése

Vízbekötés megszüntetése

Mellékszolgáltatási szerződés megszüntetése

Ivóvíz-szolgáltatás
szüneteltetése

(haszonélvezeti joggal rendelkezők belegyezése is szükséges)

Mellékvízmérős szerelési terv jóváhagyása

Ingatlanon belüli víz-, csatornahálózati terv jóváhagyása

Locsolási vízmérő szerelési tervének jóváhagyása
Felhasználóváltozás bejelentése

III. Tulajdonos, közös képviselő (1)
Név
Születési helye

Születési dátum

Anyja neve
Vezetékes telefon
Cégjegyzékszám
KSH-szám

0 6

1

–

Mobiltelefon

–

Nyilvántartási szám2

–

1

Lakcím/Székhely Irányítószám

0 6

Helység neve

–

–

–

Út, utca, stb.3

Házszám

Levelezési cím

4

Irányítószám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

Postafiók

Út, utca, stb.

Házszám

3

ép/lh/em/ajtó

A II. pontban meghatározott igénybejelentéshez, kérelemhez, megrendeléshez hozzájárulok.
Dátum

.

.

.

______________________________
Tulajdonos aláírása

Tulajdonos, közös képviselő (2)
Név
Születési helye

Születési dátum

Anyja neve
Vezetékes telefon
Cégjegyzékszám
KSH-szám

0 6

1

–

Mobiltelefon

–

Nyilvántartási szám2

–

1

Lakcím/Székhely Irányítószám

0 6

Helység neve

–

–

–

Út, utca, stb.3

Házszám

Levelezési cím4

Irányítószám

ép/lh/em/ajtó

Helység neve

Út, utca, stb.3

Postafiók
Házszám

ép/lh/em/ajtó

A II. pontban meghatározott igénybejelentéshez, kérelemhez, megrendeléshez hozzájárulok.
Dátum

.

.

.

______________________________
Tulajdonos aláírása
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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.
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