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Érkezett:
Ellenőrizve:
Engedélyezve:
Értesítve:

Vízbekötés helye:
Kérelmező neve:
**székhelye / adószáma:
címe:
email címe / telefonsz.:
Vízdíjfizető csak az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan használója lehet.

Vízdíjfizető neve:
**székhelye / adószáma:
címe:
születési ideje / helye:
email címe / telefonsz.:

anyja neve:

*Az ingatlan rendeltetése: lakóház / üdülő / pince / telek / ipari lét. / mezőgazdasági lét. / szolgáltatás
*Az ingatlannak

-tulajdonosa, és egyben használója vagyok.
-használója vagyok, és csatolom a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.

A vízbekötési kérelem a hátoldalon részletezett - a 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben előírt - műszaki
tervmellékletekkel együtt érvényes.
Tudomásul veszem,
- hogy vízkorlátozás esetén locsolást, gépkocsi mosást nem végezhetek. Amennyiben ezt megszegném, úgy a
szolgáltató szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
- hogy köteles vagyok a vízmérőaknát mindenkor tisztán, vízmentesen, kifogástalan állapotban tartani és a
vízmérőórát, valamint annak leszerelését megakadályozó záró gyűrűt sértetlenül megőrizni. Minden mérőórát
ért külső behatásért (iszaposodás, lopás, fagyás, plombasérülés, záró gyűrűsérülés stb.) és annak
következményeiért teljes anyagi felelősséggel tartozom.
- hogy a fogyasztó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit a 58/2013.(II.27.) számú Kormányrendelet és az ez
alapján kötött közszolgáltatási szerződés szabályozza.
- hogy a vízbekötéshez saját anyagot nem használhatok fel, csak a vízmérő fogyasztó felőli oldalán lévő elzáró
szerelvény után.
- hogy a későbbiek során az esetleges tulajdonosváltozást a szolgáltató felé bejelentem. Ennek elmaradása
esetén az ebből adódó bármilyen kárért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
- hogy amennyiben a vízbekötést lakossági célra kérem, úgy a későbbiek során a fogyasztás jellegének
megváltozása esetén (közületi fogyasztás) a szolgáltatót köteles vagyok értesíteni.
- hogy amennyiben a szolgáltatási számlát nem egyenlítem ki, akkor a fentebb említett rendeletnek megfelelően
a szolgáltató a vízszolgáltatást korlátozhatja, illetve megszüntetheti.
- hogy a kérelem aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelmen szereplő e-mail/telefon elérhetőségeket az
ügyintézés gyorsítása érdekében kapcsolattartásra, míg a születési adatokat, anyja nevét pedig a
közszolgáltatási szerződés előkészítése céljából a szolgálató kezelje.
Kelt.:

, 20

_________________________
kérelmező

_________________________
tulajdonos

_________________________
vízdíjfizető

*A megfelelő rész aláhúzandó. / **Adószámmal rendelkező társaság esetén kitöltendő.
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A vízbekötés ügymenetének rendje (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55.§ szerint):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bekötési igény bejelentése a szolgáltató felé.
Szolgáltató tájékoztatásának megadása bejelentő felé a bekötés lehetőségéről, feltételeiről.
A bekötési tervek elkészítése, melynek tartalmaznia kell a következőket:
o helyszínrajz M=1:200 vagy M=1:500 méretarányban
o műszaki leírás, tervezői nyilatkozat
o az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és földhivatali térképmásolata
(TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelelő)
o vízmérőhely építészeti és gépészeti terve
o közületi bekötés esetén vízigény számítás
o szükség esetén a szolgalmi jog bejegyzést igazoló dokumentumok
o amennyiben a kérelmező nem a tulajdonos, a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata
o szükség esetén további engedélyek és nyilatkozatok
o szükség esetén közműnyilatkozatok és egyeztetések a közmű szolgáltatóktól.
Az elkészült tervek engedélyeztetése az illetékes polgármesteri hivatalnál.
Az engedélyezett tervek beadása a szolgáltató részére, bekötési kérelem nyomtatvánnyal együtt. (A kitöltött
bekötési kérelmet minden tervpéldánynak tartalmaznia kell.)
A beadott tervek szolgáltatói ellenőrzése, bekötési engedély kiadása (esetleges hiányosságok pótlása).
Kérelmező (vagy megbízott vállalkozója) által elkészítendő kivitelezési munkák:
o A vízmérőakna elkészítése a terveknek megfelelően.
o Az érintett közművezetékek nyomvonalának kitűzése.
o A közterület felbontási engedély megkérése.
o Az előírt szakfelügyeletek megrendelése.
o A földmunka elvégzése a terveknek megfelelően.
A vízmérőakna és a földmunkák szolgáltatói ellenőrzése, valamint a szükséges anyagok felmérése.
Szolgáltatói árajánlat megadása a bekötővezeték szerelési munkáira vonatkozóan.
A szolgáltató által kiállított számla rendezése és a vízbekötés időpontjának egyeztetése.
A vízbekötés (vagy szakszerűségi felülvizsgálat) elvégzése, kérelmezővel történő igazoltatása.
A vízbekötés geodéziai felmérése, e-közmű rendszerbe történő feltöltése.
Kérelmező (vagy megbízott vállalkozója) által a munkagödör takarása, tömörítése.
A közszolgáltatási szerződés megkötése.
***

Az illetékes Polgármesteri Hivatal a vízbekötést engedélyezi* / engedélyezi az alábbi feltételekkel*:

Kelt.:________________________, 20_____________

________________________________
engedélyező
*A megfelelő rész aláhúzandó. / **Adószámmal rendelkező társaság esetén kitöltendő.

