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A FÜVÁROSI VÍZMàVEK LEÁNYVÁLLALATA

Folyószámla
Felhasználó azonosító:

Készülékhely azonosítója:

BEJELENTĉ LAP
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségrÝl
1. Ingatlan adatai
Település neve:
Irányítószám:

Helyrajzi szám:

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

Épület:

LépcsÛház:

Emelet:

Ajtó:

A meghibásodott szakaszhoz tartozó vízmérÛ gyári száma:

2. Az ingatlantulajdonos adatai
2/a Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Telefon1

-

-

E-mail1:

-

Az ügyben eljáró személy az ingatlan tulajdonosa:

Meghatalmazottja:

(Kérjük, a négyzetben jelölje X-szel a megfelelÛ választ!)

2/b Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány,társasház,lakásszövetkezet,stb.),egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Levelezési cím:
A szervezet képviselÛjének neve:
Telefon1

-

-

E-mail1:

-

Az ügyben eljáró személy a szervezet képviselÛje:

Meghatalmazottja:

(Kérjük, a négyzetben jelölje X-szel a megfelelÛ választ!)

3. A szennyvízdíj többletmennyiségének jóváírására az
alábbi dokumentumokat csatolom (Kérjük, a négyzetben jelölje
X-szel a megfelelÛ választ!):
ivóvíz-szolgáltatójóváírásról
jóváírásróltájékoztató
tájékoztatólevelét
levelét
Az ivóvízszolgáltató
Az ivóvíz-szolgáltató
Kivizsgálási
ßrlapját lapját
ivóvízszolgáltató helyszíni
ellenÛrzési
A hiba elhárításáról, javításáról szóló számlát
Az ingatlanbiztosító helyszíni kárszemle jegyzÛkönyvét
A természetes személy/gazdálkodó szervezet meghatalmazását
A gazdálkodó szervezet aláírási címpéldányát
A javítást házilag oldottam meg
1

Nem kötelezÛ kitölteni

1

igen

nem
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Alulírott nyilatkozom, hogy a
meghibásodás felfedezésének napja: ……..év……………….hó……nap
az ezen a napon leolvasott mérÛállás: ……………..köbméter
a meghibásodás idÛszaka: ………év………....hó….naptól …….év……..….hó……..napig tartott
4. Az eset rövid leírása:

Dátum:
ingatlantulajdonos/meghatalmazott aláírása
Tájékoztató
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az 58/2013.(II.27.) Korm.r. 57.§ (3) és (5) pontjára, mely szerint a felhasználó
ingatlantulajdonos/meghatalmazott aláírása
a tulajdonában lévÛ házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózat mßszaki állapotát rendszeresen ellenÛrzi és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodik. A víziközmß-szolgáltató a csatTájékoztató
lakozó
ivóvízhálózat, a házi ivóvízhálózat és a házi szennyvízhálózat rendszeres ellenÛrzésének és karbanFelhívjuk
figyelmét
az 58/2013.(II.27.)
Kormányrendelet
57.§ (2-3-4). bekezdésére,
a
tartásánakszíves
részletes
szabályait
üzletszabályzatában
rögzíti. A vízközmß-szolgáltatói
ellenÛrzésmely
nemszerint
mentesíti
víziközmß-szolgáltató
jogosult
az
ingatlanon
lévÛ
víziközmß-hálózat
ellenÛrzésére,
amelyet
az
érintett
fela felhasználót a tulajdonában lévÛ közmßvek rendszeres ellenÛrzésének és karbantartásának kötelezettsége
használó
elÛzetesen egyeztetett
idÛpontban
– köteles
lehetÛvé
tenni. Az
ellenÛrzéskor
házi és csatlakozó
alól.
A házi– ivóvízvezeték
meghibásodása
kapcsán
teendÛ
elszámolást
a Kormr.
67/A.§ aszabályozza.
hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az elÛírásoktól eltérÛ víziközmß-használat megszüntetésérÛl a
felhasználó
gondoskodni
köteles. A
víziközmß-szolgáltatói
ellenÛrzés nem mentesíti a felhasználót a tulajAktuális
adatvédelmi
tájékoztatónk
elérhető
honlapunkon:ahttp://www.ftszv.hu/hu//kozerdeku_adatok/2011_evi_
Aktuális
adatvédelmi
tájékoztatónk
elérhetÛ
honlapunkon,
https://www.ftszv.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html
donában lévÛ víziközmßvek rendszeres ellenÛrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól.
cxii_torveny_info_tv_kozzeteteli_listak/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/oldal07
útvonalon.
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