4.2. sz. melléklet

Víz- és/vagy szennyvízbekötési kérelem (igénybejelentés)
Kérelmező neve: ______________________________________
Telefonszám*: ___________________________________ Email cím*: _________________________________
Értesítési cím: ________ ir.szám____________________________város
_____________________________________________út/utca/tér_________szám______em./ajtó
Ingatlantulajdonos neve: _______________________________
Ingatlantulajdonos címe: ________ir.szám____________________________város
_____________________________________________út/utca/tér_________szám______em./ajtó
A kérelemhez hozzájárulok. ____________________________ (tulajdonos aláírása)
*nem kötelező megadni
E-mail címem és/vagy telefonszámom megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. hírlevelet küldjön,
illetve információt nyújtson az általa biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Házi bekötővezeték helye: ________ ir.szám____________________város
___________________________út/utca/tér_________szám______em./ajtó

_____________ hrsz.

Felhasználási hely azonosító száma: _________________________________
Igényelt szolgáltatás:
vízbekötés, mérőszám: ____ db
bekötési mérő beépítés, mérőszám ____ db
szennyvízbekötés
meglévő szennyvízbekötésre való rácsatlakozás
vízbekötés megszüntetése szennyvízbekötés megszüntetése
ideiglenes vízmérő beépítés rendezvényhez, rendezvény időtartama____ -tól____ -ig.
3
igényelt vízmennyiség: ____ m fogyasztás jellege: ___________
ideiglenes vízmérő beépítés, meglévő bekötésre
tervezés: ___________
egyéb: _______________________________________
belső tűzcsap: _____ db
oltóvízigény: ________l/perc ______ percen át
közterületi tűzcsap: _____db
oltóvízigény: ________l/perc ______ percen át
Az ingatlan lakásainak száma: __________________ db
A bekötés kapcsán az ingatlanon a következő vízvételi helyek kialakítására kerül sor:
kerti csap
_______________ db
fürdőkád
_______________ db
mosdó
_______________ db
szelepes WC öblítő
_______________ db
mosogató
_______________ db
tartályos WC öblítő
_______________ db
zuhany
_______________ db
egyéb
_______________ db
A legfelső vízvételi hely szintje a járdavonal felett: __________ m
Felhasználás jellege:
lakossági
nem lakossági
3
3
Igényelt vízmennyiség:____________ m /hó
Vízóraállás:_______________ m
Vízbekötés G: ____________________
Szennyvízbekötés G: ____________________
B:____________________
B: ____________________
Tudomásul veszem, hogy a meglévő szennyvízbekötésre történő rácsatlakozás nyilvántartásba vételéhez a Vízés/vagy szennyvízbekötési megrendelő ív mellékleteként csatolnom kell a belső szennyvízhálózat rajzait.
Tájékoztatjuk, hogy a Biokom Nonprofit Kft. által kiadott, az útburkolat helyreállításra vonatkozó előírás
beérkezésétől számított 15 napon belül készül el írásos árajánlatunk.
Személyes adatokat csak a törvényi előírásoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, amelyeket a lehető
legbiztonságosabban tárolunk. Harmadik félnek személyes adatokat csak az érintett hozzájárulással adunk át.
Az érintett kérésére felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, aminek módosítását, törlését bármikor kérheti
elérhetőségeinken. További információt az Üzletszabályzatunkban talál, amit weboldalunkon és a személyes
ügyfélszolgálati irodánkban is megtekinthet. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-54590/2017.
Az ingatlan helyrajzi száma: _____________________
20___év _____________ hó ______ nap

______________________
kérelmező aláírása

A kérelmet átvettem: 20___év _____________ hó _______ nap

______________________
ügyintéző aláírása
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A víz- és/vagy szennyvízbekötésre vonatkozó kérelmét, igénybejelentését társaságunk fogadta. A jogszabályi
*

előírásoknak megfelelően az igénybejelentés vizsgálata a ______________________________ ügyiratszámú
Közmű állásfoglalásban foglaltak alapján megtörtént.

□

- Igazoljuk, hogy az igénybejelentéshez szükséges 2 pld. tervdokumentációt az előírt tartalommal

társaságunk átvette.

□ - Igazoljuk, hogy az igénybejelentéshez szükséges tervdokumentáció a tervfelülvizsgálatnak megfelelt.
□ - Az igénybejelentéhez szükséges tervdokumentáció a tervfelülvizsgálatnak nem felelt meg, az alábbiakat
kérjük pótolni, szíveskedjenek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□-

Tartozásmentesség igazolása: ………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum: Pécs, 20____ _____________ ____

________________________________________
Kérelmező neve, aláírása

Dátum: Pécs, 20____ _____________ ____

________________________________________
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. műszaki előadójának aláírása

*

Az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet 55§ (2) bekezdése szerint.
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