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BEJELENTKEZÉS
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ KÖZSZOLGÁLTATÁSÁBA

1.

A
szolgáltatási
cím adatai

Település neve:
Irányítószám:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca,köz,tér,stb.):
Házszám:

Tájékoztatjuk,
hogy a
72/2013.(X.14.)
Fővárosi
Közgyűlési
rendelet 12.§
alapján az
ingatlantulajdonos
köteles a
közszolgáltatónak
8 napon belül
bejelenteni
személyes adatait,
ha a
közszolgáltatás
igénybevételére
kötelezetté válik.
A közszolgáltató
jogosult az
ingatlantulajdonos
személyes adatait
az e rendelet
szerinti
közszolgáltatás
teljesítésével
összefüggésben
kezelni.

épület:

helyrajzi szám:
lépcsőház:

emelet:

A szennyvíztároló térfogata:

ajtó:
m

3

Az ingatlan vezetékes ivóvízbekötéssel*
rendelkezik

nem rendelkezik

Az ivóvíz-szolgáltató neve:
bekötési vízmérő gyári száma, készülékhelye:
mellékvízmérő gyári száma, készülékhelye:
(Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem a Fővárosi Vízművek Zrt. az ivóvízszolgáltatója,a számlázási időszakonként elkészült ivóvíz számlája
másolatát köteles benyújtani ügyfélszolgálatunkra, mely alapján rendszeres
időszakonként kiterheljük az ivóvízszámlán szereplő mennyiséggel
megegyező közszolgáltatási díjunkat, a hozzátartozó hatósági díjtétellel.)

Az ingatlan ivóvízellátását*
- fúrt kút,
- egyéb
ideiglenes
vízvételezési
mód
biztosítja,
mégpedig________________________________
Az ingatlan közműcsatornás szennyvízelvezetéssel*
rendelkezik**

nem rendelkezik

(** Kérjük, jelölje meg a szolgáltatót!)

Állami támogatás igénybevételére jogosult*:
igen

nem

* Kérjük, a megfelelő választ aláhúzással jelölje!
(Amennyiben az ingatlan előtt rendelkezésre áll a közműcsatornás
szennyvíz-elvezetés, az ingatlan tulajdonosa nem jogosult a Magyarország
mindenkori költségvetéséről szóló törvényben foglalt, a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállított mennyisége után
elszámolható költségvetési támogatásra.)
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2.

A
szolgáltatást
igénybevevő
adatai

2/a Természetes személy esetében:
Név*:
Születési név:
Születési hely, idő*:
Anyja neve*:
Lakcím*:

Tájékoztatjuk,
hogy a
72/2013.(X.14.)
Fővárosi
Közgyűlési
rendelet 12.§
alapján az
ingatlantulajdonos
köteles a
közszolgáltatónak
8 napon belül
bejelenteni
személyes adatait,
ha a
közszolgáltatás
igénybevételére
kötelezetté válik.
A közszolgáltató
jogosult az
ingatlantulajdonos
személyes adatait
az e rendelet
szerinti
közszolgáltatás
teljesítésével
összefüggésben
kezelni.

Levelezési cím*:
Telefon**:
E-mail cím**:
A szolgáltatást megrendelő személy* az ingatlan
tulajdonosa vagy egyéb jogcímen:________________ használója
*A név, lakcím, levelezési cím, anyja neve, születési hely és idő megadása –
összhangban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013.(X.14.) Főv. Kgy.r. 12.§(1)
bekezdésében foglaltakkal – a közszolgáltatásba való bejelentkezéshez kötelező.
** A telefonszám, illetőleg az e-mail cím megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a
közszolgáltatás teljesítésével és igénybe vételével kapcsolatos kérdések
tekintetében a kapcsolattartás, vagy az egyéb kommunikáció – amennyiben az
lehetséges – telefonon vagy e-mailben történjen.

2/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet
Név:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Levelezési cím:
Számlázási név:
Számlázási cím:
A szervezet képviselőjének neve:
Telefon:
E-mail cím:
A szolgáltatást megrendelő személy* a szervezet
képviselője

vagy

meghatalmazottja

(Gazdálkodó szervezet vagy társasház fogyasztó esetén kérjük a Bejelentkezési
laphoz mellékelni a társaság cégjegyzésre/képviseletre jogosult aláírási
címpéldányának és a szervezet 30 napnál nem régebbi cégbírósági végzésének
másolatát, vagy a társasház képviseletére jogosító közgyűlési határozat másolatát.)

Aktuális adatvédelmi tájékoztatónk elérhető honlapunkon: http://www.ftszv.hu/hu//kozerdeku_adatok/2011_
evi_cxii_torveny_info_tv_kozzeteteli_listak/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/oldal07
Aktuális adatvédelmi tájékoztatónk elérhető honlapunkon: https://www.ftszv.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html
A szolgáltatást igénybevevő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Bejelentkezési lapon
megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2021.
2020.
ingatlantulajdonos/használó aláírása

