NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó utca 5. Pf.290. Tel. 42/523-600
IVÓVÍZ - SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MEGRENDELŐ/
VÍZIKÖZMŰ CSATLAKOZÁSI IGÉNYBEJELENTŐ
Felhasználási-hely azonosító:

Melléklet: Közszolgáltatási szerződés
Megrendelő/igénylő adatai

Név/Cégnév: .........................................................................................................................................................................................................
Születési hely: (magánszemély esetén) ............................................................. Születési dátum: .....................................................................
Anyja neve: (magánszemély esetén) ............................................................................................. .....................................................................
Telefonszám: ...................................................................................................... Email cím: ...............................................................................
Cégjegyzék száma:1 ..................................................KSH szám:1 ..................... Adószám:3 ...............................................................................
Lakcím/székhely: Irányító szám: .................................. Település neve: ...................................................... ....................................................
Közterület neve, jellege: ..................................................................................... Házszám: . .................... épület/emelet6ajtó: ...........................
Levelezési cím:2 Irányító szám: .................................... Település neve: ...................................................... ....................................................
Közterület neve, jellege: ..................................................................................... Házszám: . .................... épület/emelet6ajtó: ...........................
1

Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki.

2

Csak akkor kell kitölteni, ha levelezési cím eltér a lakcímtől/székhely címétől.

3

A

szerződés (megrendelés) tárgyába foglalt szolgáltatásnyújtásra a hatályos ÁFA törvény szerinti fordított adózást kell alkalmazni, azaz az
ÁFA megfizetésére az ÁFA adóalany megrendelő (számlafogadó) kötelezett.
Nyilatkozat
A Megrendelő/Igénylő jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és a vele szerződéses
jogviszonyban állók a mindenkori adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok során kezeljék.
.................................................................................................
Megrendelő/Igénylő aláírása
Megrendelés/igénybejelentés tárgya
A megrendelés* a bekötés kivitelezésére, az igény* a csatlakozási jog és a csatlakozási feltételek biztosítására vonatkozik.
Igényelhető szolgáltatás

Igényelt szolgáltatás

 Ivóvíz szolgáltatás

 Ivóvíz szolgáltatás

 Szennyvízelvezetés és –tisztítás

 Szennyvízelvezetés és –tisztítás

Felhasználási hely adatai
Irányító szám: ................................................................. Település neve: ...................................................... ....................................................
Közterület neve, jellege: ..................................................................................... házszám/helyrajzi szám: .................. épület/ajtó: ....................
Amennyiben a közterület még nem kapott nevet, kérjük az ingatlan helyrajzi számát megadni.
A Megrendelő/Igénybejelentő jogállása a felhasználási helyet illetően: * Tulajdonos,
Bérlő,
Egyéb jogcímen használó
Amennyiben a Megrendelő/Igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA az igényléshez mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló
nyilatkozatát. A hozzájáruló nyilatkozat nélkül az igénylés/megrendelés érvénytelen!
A Megrendelő/Igénylő felhasználási hely jellegére vonatkozó nyilatkozata*
Lakóépület: ellátott lakások száma..........................................db, vízvételi helyek száma: ......................... db
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület/építmény funkciója .......................................... .................... vízvételi helyek száma ......................db
A * – al jelzetteknél kérjük, a megfelelőt aláhúzással jelölje.
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NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó utca 5. Pf.290. Tel. 42/523-600
IVÓVÍZ-SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MEGRENDELŐ/
VÍZIKÖZMŰ CSATLAKOZÁSI IGÉNYBEJELENTŐ
Megrendelő/Igénybejelentő nyilatkozata

A megrendelés tárgyát képező bekötésre a költségvetés szerinti előleget befizetem és vállalom, hogy a munka elvégzését követően a
tényleges költségeket tartalmazó számla és a befizetett összeg közti esetleges különbözetet a számla kézhezvételét követő 8 napon belül
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. részére megtérítem.
Vállalom, hogy az igénybejelentés tárgyát képező csatlakozás díját megfizetem.
A bekötéssel/csatlakozással kapcsolatban felmerült földmunka végzését* – vállalom/ nem vállalom.
A víziközmű indokolt részének más ingatlanán történő átvezetéséhez mellékelem a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását.4
Jelen nyilatkozatommal kötelezettséget vállalok arra, hogy a szolgáltatói hozzájárulás szerint megvalósult víz- és/vagy
szennyvízbekötés tulajdonjogát –- a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról alapján – legkésőbb a bekötés üzembe
helyezésének időpontjában az ellátásért felelős (állam vagy a települési önkormányzat) részére szerződéssel átruházom.
....................................................... 20 ............ év ................................. hó................ nap

…………………………………………………....
Megrendelő/Igénylő aláírás
4

Csak abban az esetben szükséges, ha több felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat épül, vagy ha az igényelt
közműcsatlakozás kizárólag a szomszédos telken történő átvezetéssel valósítható meg.

A Víziközmű Társulat hozzájárulása
Igazoljuk, hogy a Megrendelő/Igénylő a víziközmű fejlesztési hozzájárulást megfizette.

....................................................... 20 ............ év ................................. hó................ nap

……………………………………………………..
PH. aláírás

Házi víziközmű kivitelezését, szerelését végző nyilatkozata
Hivatalosan igazolom, hogy az ingatlan házi víziközmű hálózatának kiépítése, szerelése az érvényben lévő építési előírásoknak
megfelelően történt, azért felelősséget vállalok.
....................................................... 20 ............ év ................................. hó................ nap

....................................................................
Név, cím, szakmai oklevél száma
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NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó utca 5. Pf.290. Tel. 42/523-600
IVÓVÍZ-SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MEGRENDELŐ/
VÍZIKÖZMŰ CSATLAKOZÁSI IGÉNYBEJELENTŐ
A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv
Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. számú melléklete szerint
I. Vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal
rendelkező személy által elkészített terv.
A) Az

ivóvíz-törzshálózatba

való

bekötés

iránti

hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma:

C) Szennyvíz

b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap
(TAKARNET

földhivatali

rendszerből

térképmásolatát

származó

másolat

kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével,

(TAKARNET

és

földhivatali

rendszerből

térképmásolatát

származó

másolat

c) az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei
d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni

műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.

szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

e)

helyrajzi, illetve

házszámát;

a

szennyvízhálózathoz

tartozó

berendezések

(átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.)
rövid leírását, műszaki jellemzőit.

b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és
nyomáscsökkentő helyét;
vezetékkel,

berendezésekkel

érintett

megóvása

b) a

szennyvízhálózatok

nyomvonalát,

átmérőjét,

anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve az ivóvízvízminőségének

a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve
házszámát;

létesítményeket.
törzshálózat

iránti

mennyiségét (m3/nap), minőségét;

d) a létesítmények, berendezések rövid leírását,

d) a

bekötés

megfelel);

továbbá a vízszükséglet indokolását;

annak

való

b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap

liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban

ingatlant,

vagy

a

magassági adatait,
c) a

szennyvízhálózathoz

tartozó

berendezések

fagyvédelem végett a bekötési vízmérőt követő elzáró-,

(aknák,

valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel

szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét;

együtt.
4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz

szennyvíz-előtisztító

berendezés,

d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
3. Nem

lakossági

szennyvízkibocsátás

esetén

tartozó létesítmények és berendezések építészeti és

szennyvízhálózathoz

gépészeti általános terve.

berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

5. Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.
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a

a) kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;

c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó

c)

törzshálózatba

másolatát

érintett

amennyiben

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

megfelel);

a) az

engedély,

hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma:

a) kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
és

bontási

kivitelezés közterületet is érint.

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

másolatát

B) Közterület

4. Hossz-szelvény

tartozó
és

létesítmények

felhasználói

a
és

egyenérték.
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NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
4401 Nyíregyháza, Tó utca 5. Pf.290. Tel. 42/523-600
IVÓVÍZ-SZENNYVÍZBEKÖTÉSI MEGRENDELŐ/
VÍZIKÖZMŰ CSATLAKOZÁSI IGÉNYBEJELENTŐ
SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. feljegyzései
Hozzájárulás
Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet és a benyújtott tervek alapján a közműcsatlakozás megvalósításához hozzájárulok. A bekötés
létesítéséhez szükséges költségek befizetését követően a teljesítésre

....................................................... 20 .......... év ................................ hó............... napig vállalkozom.

....................................................................... ….
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselője
Név, aláírás
Befizetés adatai
20…..… év …………………………… hó …….……….. nap ……………………..Ft. befizetve.
Bevételi bizonylat száma/átutalási megbízás kelte:…………………………………………………………………………………………….

Elvégzett munka dokumentumai
Munkalap kelte: 20 …………

év

hó

nap

Munkalap száma: ……………………………

Vízmérő típusa: ………………..… Mérete: …….………..... Gyári száma: ……….…………….......... Mérő állása: …………………. ….
Használatba vételi hozzájárulás
Az ivóvíz bekötővezetéken* a nyomáspróbát, fertőtlenítést, nyíltárkos bemérést – szennyvíz bekötővezetéken* a szemlét, víz-zárósági
próbát, nyíltárkos bemérést elvégezték. A fentiek alapján a használatbavételhez hozzájárulunk.
…………………………………. 20 …... év ……………………….. hó ……… nap

............................................................................
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. képviselője
Név, aláírás
A *-gal jelzett résznél a megfelelőt aláhúzással jelölje.

A szerződésben szereplő adatok alapján a víziközmű csatlakozást nyilvántartásba vettem.

Nyilvántartásba vettem: ........................................20 ......... év..................................... hó .............. nap

............................................................................
Nyilvántartó
Név, aláírás
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