MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE JEGYZŐKÖNYV
Készült:

20

hó

napján, az alábbi elkülönített felhasználói helyen:

Elkülönített vízhasználó neve:

Felhasználó azonosító szám:
település

Elkülönített felhasználói hely:

út, utca tér, stb

házszám

emelet

Főmérős felhasználási hely adatai:
Felhasználó neve:

Felhasználó azonosító szám:

Felhasználási hely:

település

út, utca tér, stb

házszám
új mellékvízmérő felszerelés:
mellékvízmérő csere, oka:

ajtó

lakás mellékmérő

emelet
locsolási célú mellékmérő

hitelesítés lejárata miatti csere
lejárt hitelesítésű vízmérő

Mellékvízmérő(k) adatai:
1. mérőhely
Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:

ajtó

fagyott vízmérő
nem olvasható

sérült/törött vízmérő

álló vízmérő

egyéb: …………………

Gyári száma

Átmérője

Mérőállása

Hitelesítés éve

2. mérőhely
Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:

Gyári száma

Átmérője

Mérőállása

Hitelesítés éve

3. mérőhely
Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:

Gyári száma

Átmérője

Mérőállása

Hitelesítés éve

4. mérőhely
Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:

Gyári száma

Átmérője

Mérőállása

Hitelesítés éve

Fenti Elkülönített vízhasználó nyilatkozom, hogy a jegyzőkönyvben rögzített adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak mindenben megfelelnek, a felszerelt
vízmérő(ke)t a felszerelést követően sértetlen állapotban átvettem.

Megjegyzés:

……………………………………..
Kivitelező
* Ha nem a nyilvántartott Elkülönített vízhasználó írja alá a
jegyzőkönyvet, akkor a teljes bizonyító erejű meghatalmazást csatolni
kell! ** Abban az esetben kötelező kitölteni, ha nem a nyilvántartott
Elkülönített vízhasználó írja alá a jegyzőkönyvet és az előző pontban leírt
meghatalmazás sem áll rendelkezésre szóbeli meghatalmazás miatt.

…………………………………….
Bekötési vízmérő szerinti felhasználó
Az Érd és Térsége Víziközmű Kft Üzletszabályzatának 3.cc) pont 1.
alpontja szerint „Az ÉTV Kft. jelenlétének hiányában elvégzett
mellékmérőcsere jegyzőkönyvet a bekötési vízmérő szerinti
Felhasználónak is alá kell írnia.

………………………………………………..
Elkülönített vízhasználó vagy meghatalmazottja*
** Név nyomtatott írással:
.……………………………………………………………………
lakcíme: ………………………………………………………….
szem. ig. vagy útlevél száma: …………………………………....
Amennyiben a mellékmérő cseréjét nem az ÉTV Kft. végezte el, és a
cserejegyzőkönyvben szereplő adatokat a bekötési vízmérő szerinti
Felhasználó aláírásával nem hitelesítette, a Szolgáltató a
mellékvízmérőn mért fogyasztási adatok tekintetében csak a mérőcsere
előtti legutolsó leolvasott, és a Szolgáltató műszaki átvételének,
plombálásakor feljegyzett induló új mérő állásokat tudja figyelembe
venni a számla kibocsátásakor.”

.....................................................................................................................................................................................................................

Kivitelezői nyilatkozat
Név/cégnév:
Adószám:
Lakcím/székhely:
Fent nevezett kivitelező nyilatkozom, hogy jelen mellékvízmérő csere jegyzőkönyvben feltüntetett mellékmérők beépítését/cseréjét az
Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzatában előírtaknak megfelelően, az érvényben lévő jogszabályokban és szabványokban
előírtak szerint végeztem el. A jegyzőkönyvben rögzített adatok a valóságnak megfelelnek, azokért felelősséget vállalok.

Kelt: …………………………

……………………………………..
Kivitelező cégszerű aláírása

