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IGÉNYBEJELENTÉS a víziközmű-hálózatba történő bekötésre
Alulírott Igénybejelentő az alább megjelölt ingatlanra bejelentem a közműves ivóvíz bekötési igényemet.
Igényelt szolgáltatás:
új vízbekötés
meglévő bekötés ikresítése
egyéb (áthelyezés, stb):
Helység
Felhasználási hely:
Helyrajzi szám:
:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/:

Igénybejelentő adatai
Név/Cégnév:
Születési név:
Helység
Cím/Székhely:
:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
E-mail címe*:
Telefonszáma*:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Adószám:
Cégj. v. Nyilvánt. sz.:
Eljáró képviselő neve:
Helység
Eljáró személy címe:
:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Telefonszáma*:
Felhasználás célja:
lakossági
gazdálkodói
intézményi
Lakás(ok) száma:
meglévő:
db építendő:
db
Az igénybejelentő ing. használatának jellege:
tulajdonos
bérlő
haszonélvező
egyéb:
Nem lakossági felhasználás esetén az igényelt ivóvíz kapacitás mennyisége:
m3/nap
Igényelt tűzivíz (oltóvíz) kapacitás:
liter/sec.
Tervezett vízmérőakna típusa:
beton/vasbeton (saját kivitelezés)
megvásárolt műanyag (mászható/járható)
Kelt:
,
év
hónap
nap
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a fentebb megadott email címet és telefonszámot a Szolgáltató
Igénybejelentő vagy megbízottja/képviselője aláírása:
kapcsolattartás céljából nyilvántartsa, kezelje.

Az igénybejelentéshez csatolt, átvett iratok és dokumentumok:
□
□
□
□

Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerből származó is megfelel).
Meghatalmazás, amennyiben nem az igénybejelentő jár el.
Tulajdonosi hozzájárulás, ha az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa vagy kizárólagos tulajdonosa, úgy a
tulajdonos(ok), egyéb jogcímen használó beleegyező nyilatkozatát csatolni szükséges (Létesítési hozzájárulás).
Nem lakossági felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány.

Kelt: Érd, …………………………………….
A fenti iratokat, dokumentumokat az Igénybejelentőtől hiánytalanul átvettem.

Iktatószám: …………………………………..

…………………………………………
Érd és Térsége Víziközmű Kft. ügyintézője

*A telefonszám és e-mail cím megadása önkéntes. Az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárul, hogy azokat az Érd és Térsége
Víziközmű Kft. kezelje. Az adatok harmadik személynek nem kerülnek átadásra.
1

Szolgáltatói hozzájárulás kérelem
Az igénybejelentést követően az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által kiadott tájékoztatójában felsorolt
dokumentumok beszerzése és a mérőhely kialakítása után szükséges kitölteni!
Alulírott ………………………………….……...…… a(z) …………………………………………………. felhasználási helyre
vonatkozó az Érd és Térsége Víziközmű Kft. …………………………………… iktatószámon kiadott tájékoztatását elfogadom és
az igénybejelentésben megjelölt helyre az igénybejelentés tárgyát megrendelem. A szolgáltatói hozzájárulás kérelem benyújtásával
tudomásul veszem, hogy:
- az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szolgáltatói hozzájárulás megadását követően a kivitelezés megkezdése előtt – helyszíni
felmérés után – a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a geodéziai bemérést, valamint a várható
anyag- és munkadíjat (műanyag mérőakna megrendelése esetén a mérőakna árát is) meg kell fizetnem.
- az Érd és Térsége Víziközmű Kft. szolgáltatói hozzájárulását követően, az új bekötés megvalósulása előtt a Szolgáltatóval
az általam igényelt szolgáltatásra Közszolgáltatási szerződést kell kötnöm.
- a munkálatok elvégzését követően a vízmérőt és az ivóvízbekötő vezetéket térítésmentesen, a hatályos jogszabályoknak
megfelelően az ellátásért felelős tulajdonába adom.
Kelt: ..........…………., ……… év …..……hó …….. nap
………………………………………………..
Igénybejelentő vagy megbízottja/képviselője aláírása
Nyilatkozat: Alulírott ………………………………………… nyilatkozom, hogy az igénybejelentésben szereplő felhasználási
helyre, a vízmérő helyet szabályosan, az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által megadott tájékoztató szerint elkészítettem. Tudomásul
veszem, hogy a nem megfelelően kialakított vízmérő hely okán szükséges ismételt kiszállási díjat az Érd és Térsége Víziközmű Kft.
részére megfizetem.
Kelt: ..........…………., ……… év …..……hó …….. nap
………………………………………………..
Igénybejelentő vagy megbízottja/képviselője aláírása

A Szolgáltatói hozzájárulás kérelemhez csatolt, átvett tervek, iratok és dokumentumok:
□

Az 58/2013. sz. Kormányrendelet 5. melléklete által meghatározott, bekötés előfeltételét képző víziközmű-szolgáltatói
hozzájáruláshoz szükséges terv *.

□

Meghatalmazás, amennyiben nem az igénybejelentő jár el.

□

Kitöltött és aláírt Érd és Térsége Víziközmű Kft. tervezői műszaki nyilatkozat formanyomtatvány.

□

60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat (TAKARNET rendszerből származó is megfelel).

□

Műanyag mérőakna műbizonylata (amennyiben azt az igénybejelentő biztosítja).

□

Igazolás a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről, vagy mentességről (nem lakossági felhasználó esetén).

□

Érvényes közterület bontási engedély, mely a területileg illetékes önkormányzatnál igényelhető.

□

Az E-közmű rendszer igénybejelentő részére kiadott nyilatkozata.

□

Építési, illetve jogerős építési engedély, építéshatóság által jóváhagyott tervdokumentáció (amennyiben van).

□

Ha vízelvezetési szolgalom alapítása szükséges, a szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a
földhivatali iktatóbélyegzőjével ellátott igazolása.

□

Forgalomtechnikai szolgáltatás igénybevételének befizetett számla másolata.

A fenti iratokat, dokumentumokat az Igénybejelentőtől hiánytalanul átvettem.
Megjegyzés: ...........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Kelt: Érd, …………………………………….
Iktatószám: …………………………………..

………………………………………………..
Érd és Térsége Víziközmű Kft. ügyintézője

* Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal
rendelkező személy által készített terv.

