Érd és Térsége Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálati Iroda
2030 Érd, Fehérvári u. 63/b-c. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Telefon: +36 23 500-000
Fax: +36 (23) 521-774, 500-000
E-mail: dunapart@erdivizmuvek.hu

Tervegyeztetés, tervvéleményezés, és/vagy ezzel kapcsolatos
nyilatkozat kiadásának megrendelése
Megrendelő neve: ………………………………………………………………………….
Cím/Székhely:
………irsz.……………………helység……………………utca………házszám
Levelezési cím (amennyiben eltér a székhelytől):
………irsz.……………………helység……………………utca………házszám
Adószám:…………………………..
e-mail cím:…………………………
telefon (kapcsolattartó):……………………………….
A mai napon 20….. év ………………. hónap …… napon megrendelem az Érd és
Térsége Víziközmű Kft.-től (a továbbiakban: ÉTV Kft.) a
(az

egyeztetni

kívánt

terv

megnevezése,

a

projekt

témája,

helyszíne):

…………………………………….....................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
terv/projekt előzetes tervegyeztetését, tervvéleményezést, és/vagy szükség szerinti
nyilatkozat kiállítását.
Az ÉTV Kft. jelen megrendelésre végzett egyeztető, véleményező, nyilatkozat kiadó
tevékenységeit a következő díjak felszámolásával végzi (kivéve E-közmű és a 2011.
évi víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX.tv.55/H.§ (1) szerinti kivételek):
1. A létesítmény/projekt kapcsán felmerülő ivóvízigény és/vagy szennyvíz
kibocsátás mennyiségének függvényében:
0-10 m3/nap 15.000,- Ft + ÁFA/terv
10-50 m3/nap 30.000,- Ft + ÁFA/terv
50 m3/nap felett 40.000,- Ft + ÁFA/terv
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2. Egyéb közmű, út, stb. tervezése kapcsán nem e-közmű rendszeren keresztül
igényelt tervegyeztetés, tervvéleményezés, és ezekhez kapcsolódó nyilatkozat
kiadása:
25.000,-Ft + ÁFA/terv
Az ÉTV Kft. által meghatározott díjszabást tudomásul vettem és elfogadom.
Egyéb információk: A megrendelő lapot kitöltve, aláírva, meg kell küldeni a
mernok@erdivizmuvek.hu és másolatban a vizellatas@erdivizmuvek.hu e-mail
címekre, vagy személyesen leadható az ÉTV Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában
ügyfélfogadási időben.
Az aláírt megrendelés visszaküldését követő 5 munkanapon belül az ÉTV Kft.
díjbekérőt állít ki, amely alapján megtörtént befizetés igazolását el kell juttatni a fentebb
megadott két e-mail címre. A befizetés igazolás és a tervdokumentáció megküldését
követő 15 munkanapon belül az ÉTV Kft. elvégzi a megrendelt feladatot. Ez alatt az
időszak alatt van lehetősége a Megrendelőnek elsősorban írásbeli konzultációra a
megrendelő formanyomtatványon megjelölt tervvel kapcsolatban. A tervegyeztetés,
tervvéleményezés nem terjed ki a beadott kérelemben szereplő tervtől eltérő egyéb
tervezési feladatokra. A feladat elvégzése után az ÉTV Kft. számlát készít a díjbekérőn
szereplő és befizetett összegről, amit megküld a Megrendelőnek.

Kelt: ............................ 20…..év ..... hó ......nap
……………………………
Megrendelő

A fenti megrendelt tervegyeztetés, tervvéleményezés, nyilatkozat kiadás megtörtént.
Név: ……………………………………………..
Képviselt szervezet/megrendelő: …………………………………………
Aláírás: ………………………………………….
Dátum: 20…..év ..... hó ......nap

