Érd és Térsége Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálati Iroda
2030 Érd, Felső utca 2.
Telefon: +36 23 521751 • Fax: +36 23 521759
E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
www.erdivizmuvek.hu

IGÉNYBEJELENTÉS a víziközmű-hálózatba történő bekötésre (szennyvíz bekötés)
Alulírott Igénybejelentő az alább megjelölt ingatlanra bejelentem a közműves szennyvízcsatorna bekötési igényemet.
Igényelt szolgáltatás:
Felhasználási hely:
Közterület neve/jellege:

új szennyvíz-bekötővezeték
létesítése
Helység
:

házi szennyvízhálózat rácsatlakozása a meglévő bekötővezetékre
Helyrajzi szám:
Házszám/épület/:

Érd és Térsége Víziközmű Kft. által ivóvíz-szolgáltatás igénybevételére megkötött szerződés szerint
nyilvántartott 9 jegyű Felhasználó azonosítószám:

Igénybejelentő/Felhasználó adatai
Név/Cégnév:
Születési név:
Cím/Székhely:
Helység:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Levelezési cím:
Helység:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
E-mail címe*:
Telefonszáma*:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Adószám:
Cégj. v. Nyilvánt. sz.:
Eljáró képviselő neve:
Telefonszáma*:
Helység
Eljáró képviselő címe:
:
Közterület neve/jellege:
Házszám/épület/emelet/ajtó:
Felhasználás várható jellege:
lakossági
gazdálkodói
intézményi
Lakás(ok) száma:
meglévő:
db építendő:
db
Az igénybejelentő ing. használatának jellege:
tulajdonos
bérlő
haszonélvező
egyéb:
Nem lakossági felhasználás esetén az igényelt szennyvíz kapacitás mennyisége:
m3/nap
A közcsatornába bocsátandó szennyvíz minősége:
szociális
ipari
egyéb
Az ingatlan rendelkezik-e egyéb vízhez jutási
igen
nem
lehetőséggel?
(pl.
ásott
vagy
fúrt
kút)
Kelt:
,
év
hónap
nap
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a fentebb megadott e-mail címet és
telefonszámot az Érd és Térsége Víziközmű Kft. kapcsolattartás céljából
nyilvántartsa, kezelje.

Igénybejelentő aláírása:

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Igénybejelentő vagy megbízottja/képviselője aláírása:

Az igénybejelentéshez csatolt, átvett iratok és dokumentumok:
□
□
□
□

Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata (TAKARNET rendszerből származó is megfelel).
Meghatalmazás, amennyiben nem az Igénybejelentő jár el.
Tulajdonosi hozzájárulás, ha az Igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa vagy kizárólagos tulajdonosa, úgy a
tulajdonos(ok), haszonélvező(k) beleegyező nyilatkozatát csatolni szükséges (Létesítési hozzájárulás).
Nem lakossági felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány.

Kelt: Érd, …………………………………….
A fenti iratokat, dokumentumokat az Igénybejelentőtől hiánytalanul átvettem.
Iktatószám: …………………………………..

…………………………………………
ügyfélszolgálati ügyintéző

*A telefonszám és e-mail cím megadása önkéntes. Az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárul, hogy azokat az Érd és Térsége
Víziközmű Kft. kezelje. Az adatok harmadik személynek nem kerülnek átadásra.
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