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K É R E L E M MELLÉKMÉRŐ ALAPÚ ELSZÁMOLÁSI MÓDRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉSRE
A(z) ........................................település ..........................................utca/út .................házszám ............………helyrajzi szám alatti
Társasház, megnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………..
Lakóközösség, megnevezése: ………………………………………………………………………………………………………………
Lakásszövetkezet, megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………
(Ké rjük, a me g fe le lő t je lö lje X -sze l a né gyze tb e n)

nevében eljáró
Bekötési vízmérő szerinti felhasználó / Közös képviselő / Lakóközösségi megbízott,
Egyéb, az előző ponttól eltérő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(Ké rjük, az Ö nre me gfe le lő t je lö lje X -sze l a né gyze tb e n)

a képviselő magánszemély adatai:

a képviselő nem magánszemély adatai:

Képviselő személy olvasható neve:………………………………….

Képviselő olvasható neve:…………………………………………..

Születési hely, idő: …………………………………………………..

Adószáma: …………………………………………………………..

Anyja neve: ………………………………………………………….

Cégjegyzékszáma:…………………………………………………...

Lakcíme:……………………………………………………………..

Székhelye:……………………………………………………………

Értesítési, postacíme: ………………………………………………..

Értesítési, postacíme:………………………………………………..

E-mail címe: …………………………………………………………

E-mail címe:………………………………………………………….

Telefonszáma:………………………………………………………..

Telefonszáma:………………………………………………………..

továbbiakban Képviselő, kérem a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény (továbbiakban: Vksztv.) végrehajtásáról szóló
58/2013. (II.27) Kormányrendelet 62. § szerinti vonatkozó bekezdései szerinti és az Érd és Térsége Víziközmű Kft Üzletszabályzatában
rögzített feltételekkel a Vksztv. 52. § (2a) bekezdése szerinti mellékmérős elszámolási módra való áttérést.
A Képviselő által megjelölt leolvasási időpont, amely igazodik az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által rendszeresített vízmérő-leolvasás idejéhez*:
Páros/páratlan** hónap …………………….napján

…….……órától ……..…….óráig (kizárólag munkanapokon, 20 óráig)

(* víz mé rő le o lvasás id ő interva llu ma a k ibocs átott szá mlá k o n fe lle lhe tő info r má c ió ** pá ros/pá ratla n - Ké rjük, a lá húz ássa l je lö lje me g. )

Kérelmemmel egyidejűleg csatolom a következő dokumentumokat:
A kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem régebbi műszaki leírás, ami tartalmazza a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki
jellemzőit, a vízvételi helyek számát;
A kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem régebbi megvalósulási tervdokumentáció; helyszínrajz (1:200, vagy 1:500 léptékben), amelyen
az alábbiak feltüntetésre kerültek:
•
Az érintett ingatlan, helyrajzi, illetve házszáma;
•
A vezetékek nyomvonala, átmérője, anyaga;
•
Az ivóvízhálózathoz tartozó elzáró szerelvények esetlegesen beépített vízszűrő, nyomáscsökkentő helye, a vezetékkel, berendezésekkel
érintett létesítmények, pl. más vízvételezési helyek (kút, ciszterna, medence, stb.)
•
Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve;
•
Szerelési rajz, ami tartalmazza a mérőhely kialakítását és a mérő típusát (vertikális vagy horizontális beépítés);
•
nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve;
•
hossz-szelvény.
A bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók által aláírt teljes bizonyító erejű
magánokirat, melyben közlik a víziközmű-szolgáltatóval a képviseletükben eljáró természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét,
születési helyét és idejét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
képviselőjének nevét, lakcímét, anyja nevét (továbbiakban: képviselő), ha az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó vagy a bekötési vízmérő
szerinti közös képviselő.
(Ké rjük, az Ö n á lta l je le n k ére le mhe z cs ato lt d ok u me ntu mo k a t je lö lje X -sze l a né gyz etbe n. Hiá nyo s d ok u me ntác ió eseté n a be n yújtott k ére le m
az Érd és Térsége Víziközmű Kft Üzletszabályzata szerint elutasításra kerül.)

Nyilatkozom, hogy a bekötési vízmérő utáni házi, ill. csatlakozó ivóvízhálózat összes vízkivételi helyén az Érd és Térsége Víziközmű Kft. által
felhelyezett, sértetlen záró plombával ellátott, érvényes hitelesítési idejű, műszakilag megfelelő állapotú mellékvízmérő üzemel, melyek érvényes
mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. Nyilatkozom, hogy csak a bekötési vízmérő által mért vízkivételi hely nincsen a házi ivóvízhálózaton.
Kelt: ………………….., …………………………………….

………………………………………………………………
a lakóközösség nevében eljáró Képviselő aláírása

