IGÉNYBEJELENTÉS
VÍZIKÖZMŰ‐SZOLGÁLTATÁSRA
NEM LAKOSSÁGI IGÉNYBEJELENTŐ
(későbbiekben: KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓ) RÉSZÉRE
Iktatószám: ___________

Viziközmű szolgáltatási igényt jelentek be az alábbiakban részletezettek szerint:
1. IGÉNYBEJELENTÉST FOGADÓ VÍZIKÖZMŰ‐SZOLGÁLTATÓ:
Cégnév:
Székhely:

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.

Cégjegyzékszám: 13‐09‐066171
Adószáma:
10800870‐2‐13

……………………………….……………… Üzemigazgatóság
Üzemigazgatóság címe: ………………………………………………………………………………………………………………..
Üzemigazgatóság elérhetősége: e‐mail cím ………………………………. tel.szám …………………………………..
2. A NEM LAKOSSÁGI IGÉNYBEJELENTŐ (KÉSŐBBIEKBEN: KÖZÜLETI FELHASZNÁLÓ) ADATAI:
Nem lakossági felhasználó, gazdálkodó:
olyan gazdasági tevékenység végzésére jogosult magánszemély,
gazdálkodó szervezet, amely gazdasági tevékenység érdekében veszi
igénybe a víziközmű szolgáltatást és a Vksztv. szerint víziközmű
fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett.
Nem lakossági felhasználó, közintézmény: víziközmű fejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett.
Magánszemély vállalkozó adatai:

Gazdálkodó szervezet/Közintézmény adatai:

Név:

Cég neve:

Születési név:
Anyja neve:

Cégjegyzékszám:
Cég adószáma:

Születési hely, idő:

Cég székhelye:

Lakcím:

Cég levelezési címe:

Levelezési cím:

Cégképviselő neve:

Személyi ig. száma:
Tevékenységi kör:
Telefonszám:
E‐mail cím:
Számlavezető pénzintézet:
Pénzintézeti számla száma:
NYILATKOZAT
Jelen bejelentés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a DAKÖV Kft. a mindenkori adatvédelmi törvény és a „DAKÖV
Kft. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT‐a” előírásainak megfelelően a viziközmű szolgáltatással kapcsolatos folyamatok során
személyes adataimat kezelje.
3. AZ INGATLAN ADATAI, MELYRE A VIZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLI:
Címe:
Irányítószám:
település:
Közterület:
házszám:
belterület;
külterület
HRSZ.:

lh.:

em.:

ajtó:
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Csatolt dokumentumok:

Tkv‐i szemle
Térképmásolat

napnál nem régebbi;

Földhivatali

Földhivatali

Takarnet

Egyéb

4. AZ IGÉNYBEJELENTŐ JOGÁLLÁSA A FELHASZNÁLÁSI HELYEN
Tulajdonos
Tulajdoni aránya: ……………………………..
Bérlő
Bérleti szerződés csatolva:
igen
nem
Egyéb jogcímen ___________________________________________________________________ használó
5. HA AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEM TULAJDONOS:
- A FELHASZNÁLÁSI HELY TULAJDONOSA (1/1), VAGY
- A LEGNAGYOBB TULAJDONI HÁNYADDAL RENDELKEZŐ TULAJDONOSTÁRSA:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakcím:
Levelezési cím:
Tulajdoni aránya:
Az ingatlantulajdonos/résztulajdonos az igényelt viziközmű szolgáltatás teljesítéséhez hozzájárul.
Tulajdonosi,

résztulajdonosi hozzájárulás csatolva:

igen

nem

6. AZ IGÉNYELT VIZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁS*:
Megnevezése

Mennyisége
m3/nap
ivóvíz‐szolgáltatás:

ivóvíz‐szolgáltatás főmérőn mérve
ivóvíz‐szolgáltatás mellékmérőn mérve.
Felhasználási hely azonosítója:
ivóvíz‐szolgáltatás elkülönített vízhasználati mérőn keresztül.
Felhasználási hely azonosítója:
locsolási célú vízhasználat locsolási mellékmérővel mérve
tűzivíz szolgáltatás
Egyéb:
szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatás:
szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz főmérő alapján
szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás ivóvíz mellékmérő alapján.
Felhasználási hely azonosítója:
szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás elkülönített vízhasználati mérőn keresztül.
Felhasználási hely azonosítója:
szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás szennyvíz‐mérés alapján
szennyvíz‐elvezetési és tisztítási szolgáltatás saját vízkivételi műre felszerelt vízmérő alapján
*egyidejűleg több szolgáltatás is választható
6. A FELHASZNÁLÁS JELLEGE:
állandó

idény jellegű

Kérem a viziközmű szolgáltatót igénybejelentésem kedvező elbírálására.
7. IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZATA:

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésemet a viziközmű szolgáltató 15 napon belül bírálja el,
elfogadása esetén megküldi részemre szerződéses ajánlatát.
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Tudomásul veszem, hogy ha a felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást
tart nyilván a viziközmű szolgáltató, az igénybejelentést elutasíthatja.
Ha a törzshálózat műszakilag nem elérhető a viziközmű szolgáltató az igénybejelentést elutasítja.
Ha a viziközmű szolgáltató igénybejelentésemet elfogadja, abban az esetben ÜZLETSZABÁLYZATA
szerint a bekötési tervet, az ott megjelölt jogosultsággal rendelkező tervezővel elkészíttetem, majd
az általa egyeztetett és a viziközmű szolgáltató által jóváhagyott terv csatolásával az igényelt
bekötést bejelentem , megrendelem .
Vállalom, hogy a viziközmű fejlesztési hozzájárulást
viziközmű társulatnak,
helyi önkormányzatnak
viziközmű‐szolgáltatónak
megfizetem.
Vállalom, hogy a viziközmű szolgáltatónak a megrendelt bekötés
vagy az átvétel
költségét
számla ellenében megfizetem.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szolgáltatói hozzájárulás szerint megvalósított víz‐ és/vagy
szennyvízbekötés tulajdonjogát –a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján‐
a bekötés üzembehelyezésének időpontjában az ellátásért felelős helyi önkormányzat részére
szerződéssel térítésmentesen átruházom.
………………………………………………………, 20…………………….. év ………………………………………….. hó ……………….. nap
…………………………………………………….
Igénybejelentő aláírása
8. VIZIKÖZMŰ‐SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA:

A 6. pontban igényelt viziközmű‐szolgáltatást/szolgáltatásokat az igénybejelentő részére
teljesítjük
részben teljesítjük
az elutasított szolgáltatás(ok) 6. pont szerinti megnevezése:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
elutasítjuk.
Az igényelt szolgáltatáshoz terv szükséges
igen

nem

A tervet az igénybejelentő az Üzletszabályzatban felsorolt jogosultsággal –VZ‐T; G‐T; TV‐T‐
rendelkező szaktervezőnél
megrendelheti
nem rendelheti meg
A viziközmű‐szolgáltató szerződéses ajánlatát
átadta
nem adta át
Viziközmű fejlesztési hozzájárulást
fizetni kell, összege:
m3/nap vízigényre:
m3/nap szennyvízelvezetésre:
nem kell fizetni.

m3/nap x
m3/nap x

Ft/m3 =
Ft/m3 =

Ft + ÁFA
Ft + ÁFA
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Az elutasítás indoka:
a törzshálózat műszakilag nem elérhető
elégtelen a kapacitás
a felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tartunk nyilván,
összege: ………………………………………… Ft.
ingatlantulajdonos hozzájárulása
nincs
nem megfelelő
A tervező által egyeztetett terv birtokában a bekötés/viziközmű‐szolgáltatás a viziközmű‐
szolgáltatótól átvett nyomtatványon
megrendelhető
nem rendelhető meg

………………………………………………………, 20…………………….. év ………………………………………….. hó ……………….. nap

……….………………………………………………………………………….

viziközmű‐szolgáltató ügyintézőjének aláírása
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