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IGÉNYBEJELENT

2

az elkülönítetten mért locsolásL Yízmérş telepítéséhez
(Kérjük, kitöltés elŇtt olvassa el a Kitöltési útmutatót!)

1. Locsolási célú mellékvízmérüvel érintett felhasználási hely (ingatlan) adatai:
Település Meve:
IráMyítószám:

HelyrajzH szám:

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

Épület:

Lépcsňház:

Emelet:

Ajtó:

2. Igénylü adatai:
2/a. Természetes személy
Név:
Lakcím:
LevelezésH cím:
SzületésH Hdň, hely:
SzületésH Mév:
1

TelefoM :

AMyja Meve:

-

-

-

1

E-maHl :

2/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
LevelezésH cím:

-

Adószám:
BaMkszámlaszám:
KSH szám:

-

-

NyHlváMtartásH azoMosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
KamaraH tagságH szám1:
TelefoM1:

-

-

-

E-maHl1:

2/c. Az igénylŉ ingatlanhoz fŜzŉdŉ jogállása (Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)
TulajdoMos

Bérlň

HaszoMélvezň

Kezelň

Beruházó

Egyéb HMgatlaMhaszMáló

NeL
JŅSeKeYň elérhetĘséget
JHSŅKSeMH
11 Egy
közvetlen
kötelezĘ megadni

1

3. Eljáró személy adatai:
Az eljáró azonos az igénylŉvel2:

igen

(Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)

nem

Név:
Cím:
Telefon:

-

-

-

Az ingatlanhoz fŜzŉdŉjogállás: (Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)
Társasházi közös képviselň

Tulajdonközösség képviselňje

Önkormányzati biztos

Felszámoló

Végelszámoló

Egyéb meghatalmazott

4. Fogyasztó adatai:
4.1. Bekötési (fŉ)vízmérŉszerinti felhasználó:
Bekötési (fŉ)vízmérŉszerinti felhasználó megegyezik az igénylŉvel:
(Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)

igen

nem

4.1/a. Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idň, hely:
Születési név:
1

Telefon :

Anyja neve:

-

-

-

1

E-mail :

4.1/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
Név:
Székhely:
Levelezési cím:

-

Adószám:
Bankszámlaszám:
KSH szám:

-

-

Nyilvántartási azonosító (cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma stb.):
Kamarai tagsági szám1:
Telefon1:

-

-

-

E-mail1:

4.2. Mellékvízmérŉszerinti felhasználó:
Mellékvízmérŉszerinti felhasználó megegyezik az igénylŉvel
(Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)

4.2/a. Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idň, hely:
Születési név:
Telefon1:

Anyja neve:

-

-

-

1 Egy közvetlen elérhetĘséget kötelezĘ megadni
1 NeLJŅSDKDYňJHSŅKSDMH
2 Nemleges válasz esetén kérjük, nyújtsa be az eljáró jogszerĦségét igazoló
2 Kérjük, amennyiben a válasz nem,
dokumentumot.
a tábla további részét is töltse ki!

E-mail1:

2

igen

nem

4.2/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
-ġU
2YġJGDKX
+DUDKDYġRHBİL

-

CłRYđL
!@MJRYđLK@RYđL
*2'RYđL

-

-

-XHKUđMS@QSđRH@YNMNRİSłBĠFIDFXYĠJRYĐL UĐKK@KJNYŁHHF@YNKUĐMXRYĐL@RSA 
*@L@Q@HS@FRđFHRYđL1
3DKDENM1

-

-

-

$ L@HK1

. 7XlajdoQos oN adatai3:
YHMF@SK@MM@JDFXSTK@ICNMNR@U@MĢR@STK@ICNMNRLDFDFXDYHJ@YHFĢMXKŉUDK2
*ĔQIłJ IDKĳKID@LDFEDKDKĶSt7uIDKKDKŪ

HFDM

MDL

5/a. Természetes személy
-ġU
+@JBİL
+DUDKDYġRHBİL
2YŘKDSġRHHCň GDKX
2YŘKDSġRHMġU
1

3DKDENM 

MXI@MDUD

-

-

-

1

$ L@HK 

5/b. Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet (alapítvány, társasház, egyéb tulajdonközösség stb.), egyéni vállalkozó
-ġU
2YġJGDKX
+DUDKDYġRHBİL

-

CłRYđL
!@MJRYđLK@RYđL
*2'RYđL

-

-

-XHKUđMS@QSđRH@YNMNRİSłBĠFIDFXYĠJRYĐL UĐKK@KJNYŁHHF@YNKUĐMXRYĐL@RSA 
*@L@Q@HS@FRđFHRYđL1
3DKDENM1

-

-

-

B 3TK@ICNMHGēMX@C

$ L@HK1



. &satolt melléNleteN:
3TK@ICNMNRNJGNYYđIđQTKđR@ @LDMMXHADMDKSġQ@YHFġMXKňSňK
3đQRSTK@ICNMNRNJ@C@SK@OI@ SŅAASTK@ICNMNRDRDSġM
*ŅYFXŜKġRHG@SđQNY@SIDFXYňJŅMXU SđQR@RGđYDRDSġM
$KIđQłJġOUHRDKňLDFG@S@KL@YđR@@LDMMXHADMDKSġQ@YHFġMXKňSňK

1Egy
közvetlen elérhetĘséget kötelezĘ megadni
-DLJŅSDKDYňJHSŅKSDMH
2Nemleges
válasz esetén kérjük, töltse
*ġQIŘJ @LDMMXHADM@UđK@RYMDL
 ki a tábla további részét.
@SđAK@SNUđAAHQġRYġSHRSŅKSRDJHŬ

3

3
Több
tulajdonos esetén kérjük az összes tulajdonos adatait és
3ŅAASTK@ICNMNRDRDSġMJġQIŘJ@SđQRSTK@ICNMNRNJ@C@S@HSJŘKŅM
hozzájáruló
nyilatkozatát3đQR@RGđYDRDSġM
is külön mellékletben
megadni. Társasház
LDKKġJKDSADMLDF@CMH
@JġQDKDLQDUNM@SJNYł
JŅYFXŜKġRHG@SđQNY@SNSIDFXYňJŅMXUDSRYŘJRġFDRBR@SNKMH
esetén
az igénylésre vonatkozó közgyĦlési határozatot kérjük csatolni.

Felhasználói nyilatkozat az elkülönítetten mért locsolási vízmérŉ telepítéséhez:
Alulírott kijelentem,
kijelentem,hogy
hogy
a
ingatlan
területén
lévĘ
aktív
életingatlanon
levň biológiailag
aktív zöldfelületnek
minňRülňminĘsülĘ
növényzetnövényzet
életfunkcióinak
Alulírott
kijelentem,
hogya fenti
a fenti
fenti
ingatlanbelül
területén
lévÛ biológiailag
biológiailag
aktív zöldfelületnek
zöldfelületnek
minÛsülÛ
növényzet
életfunkcióinak
a az
fĘvárosi
víziközmĦ-hálózatából,
az kívánom
ingatlanhoz
tartozó
bekötési
ivóvízmérĘjén
fenntartásátfenntartását
öntözéssel, aöntözéssel,
fňvárosi víziközmŜ-hálózatból
használt
biztosítani.
Kijelentem,
hogy abeköfenti
funkcióinak
fenntartását
öntözéssel,
ingatlanra
telepített
ésivóvízzel
az ivóvíz-szolgáltatóval
szerzÛdött,
hiteles
keresztül
vételezett
ivóvízzel
kívánom
biztosítani.
Kijelentem,
hogy a fenti
ingatlan Kijelentem,
biológiailag hogy
aktív zöldterületének
ingatlan
biológiailag
aktív
zöldterületének
aránya
több,
mint 50%.
tési,
vagy
lakás mellékmérÛn
keresztül
vételezett
ivóvízzel
kívánom
biztosítani.
a fenti ingatlan
aránya legalábba50
%.
alapterületébÛl
biológiailag
aktív zöldterület aránya legalább 50 %-os.
Az elkülönített locsolási vízhasználat mérésére a házi ivóvíz-hálózatra, mellékvízmérňt kívánok telepíteni, oly módon,
Az elkülönített locsolási vízhasználat mérése céljából a házi ivóvízhálózatra mellékvízmérĘt kívánok telepíteni oly
hogy a felhasznált ivóvíz-túlfolyás, vagy visszaáramoltatás (visszaáramlás után még részben sem kerülhet a házi
módon, hogy a felhasznált ivóvíz túlfolyás, vagy visszaáramoltatás/visszaáramlás után még részben sem kerülhet a
szenny vízgyŜjtň hálózatba) és/vagy a szennyvíz-bekötňUezetéken keresztül, vagy más módon (pl. csapadékvíznyelňn)
házi szennyvízelvezetĘ és -gyĦjtĘ hálózatba és/vagy mĦtárgyba.
a szennyvízgyŜjtň mŜtárgyba nem kerül.
Azt csak a fenti
biológiailag
aktív zöldfelület
locsolására
használom!
Hozzájárulok,
hogy
a szolgáltatók
idÛszakosan
is ellenĘrizhessék
ellenÛrizhessék aa mellékvízmérĘn
mellékvízmérÛn az
az elkülelküHozzájárulok,
idĘszakosan
vagy rendkívüli
módon is
lönített
önített
locsolási
célúavízhasználatot
és biztosítom
a szolgáltatók,
vagy megbízottja(i)
részére
a készülék leolvasását.
Hozzájárulok,
hogy
szolgáltatók idňszakosan
vagy
rendkívüli módon
is ellenňrizhessék
a mellékvízmérňn
az elküKijelentem,
hogy
korábbi
kérelmem és
ésbiztosítom
nyilatkozatom
alapján biztosított
10 %-os szezonális
Kijelentem,
hogycélú
(május 1-október
31.)
lönített locsolási
vízhasználatot
a szolgáltatók,
vagy megbízottja(i)
részére a készülék
leolvasását.
locsolási
kedvezményrÛl
lemondok,
azt
a
továbbiakban
nem
veszem
igénybe.
locsolási
kedvezményrĘl
lemondok,
azt
a
továbbiakban
nem
veszem
igénybe.
Kijelentem, hogy az elňzň nyilatkozataim alapján a 10%-os, eddig a teljes vízfogyasztás után biztosított locsolási kedvezményrňl
lemondok, azt a továbbiakban
nem veszem igénybe.
Aktuális
adatvédelmi
https://www.ftszv.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html
adatvédelmi tájékoztatónk
tájékoztatónk elérhetÛ
elérhető honlapunkon,
honlapunkon: ahttp://www.ftszv.hu/hu//kozerdeku_adatok/2011_evi_cxii_torútvonalon.
veny_info_tv_kozzeteteli_listak/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/oldal07
Budapest, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................

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

Igénylň (vagy a nevében eljáró) aláírása

bekötési (fň)vízmérň szerinti felhasználó aláírása,
aki ezennel lemond a 10%-os locsolási kedvezményrňl

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Szeretnénk e Kitöltési útmutatóval segítséget nyújtani a gyors és kényelmes ügyintézéshez. A hatékony adatfeldolgozás
érdekében kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, lehetňleg nyomtatott betŜkkel szíveskedjék kitölteni.

ad. 2.

Az igénylŉ adatait tartalmazza. Igénylň az a természetes személy, gazdálkodó és egyéb szervezet,
vagy egyéni vállalkozó, aki az ingatlan tulajdonosaként, vagy egyéb jogcímen használójaként, a vonatkozó
jogszabályok szerint, jogosult az igénybejelentést kezdeményezni. Amennyiben az igénylň nem azonos az
ingatlan tulajdonosával, vagy az ingatlannak több tulajdonosa van a kérelem benyújtásakor a tulajdonos(ok)
hozzájárulását is szükséges csatolni.

ad. 3.

Az igénylŉ nevében eljáró személy adatait tartalmazza. Az igénylĘ
igénylň nevében
nevében eljáró
eljáró személy
személy az
az lehet,
lehet,
akiaz
azigénylň
igénylĘmeghatalmazásával
erre vonatkozó meghatalmazásával
eljárhat.
aki
beadhatja a kérelmet
és elviheti elkészült válaszlevelünket.

ad. 4.

Felhasználó adatait tartalmazza. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak,
hogy a bekötési (fň)vízméQň vagy mellékvízméQň szerinti felhasználó személye eltér az igénylňtňl.

ad. 5.

A tulajdonos adatait tartalmazza. Nem kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy
az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylňvel. Több
Több tulajdonos
tulajdonos esetén
esetén aa
társtulajdonosok adatait
külön
mellékletben
szükséges
csatolni.
Társasház
esetén,
a
kérelemre
vonatkozó
adatait és hozzájáruló nyilatkozatát külön mellékletben szükséges csatolni. Társasház
közgyŜlési
határozatot
(jegyzňkönyvet)
szükséges
csatolni.
esetén
a kérelemre
vonatkozó
közgyĦlési
határozatot
(jegyzĘkönyvet) szükséges mellékelni.

Amennyiben
az igénylň
igénylĘgazdálkodó
gazdálkodószervezet
szervezet,
megállapodás
megkötéséhez
a szervezet
cégjegyzéke
és aaláírási
szerAmennyiben az
és anem
rendelkezik érvényes
szerzňdéssel,
ennek
megkötéséhez
vezet
képviselĘjének
aláírási
mintája
címpéldányra
vagy aláírás
mintára
van (aláírási
szükség.címpéldánya) szükséges.
A
közmĦvel
összegyĦjtött
háztartási
szennyvízzel
közszolgáltatást
közigazgatási
A nem
64/2008.
(III. 28.)
sz.kormányrendelet
kimondja,
hogy kapcsolatos
akapcsolatos
lakossági szennyvízszállítás
aBudapest
csatornázással
azonosterülközA
nem
közmßvel
összegyßjtött
háztartási
szennyvízzel
közszolgáltatást Budapest
közigazgatási
terüetén
2012.
március
1-tĘl
az
59/2011.(X.12.)
és
a
2013.
november
1-tĘl
jelenleg
is
hatályos
72/2013.(X.14.)
FĘvárosi
szolgáltatási
tevékenységnek
minňRŘl.
letén 2012. március 1-tÛl az 59/2011.(X.12.) és a 2013. november 1-tÛl jelenleg is hatályos 72/2013.(X.14.) FÛvárosi
KözgyĦlési
rendelet
és az
az
ezen jogszabályon
jogszabályon
alapulóKözszolgáltatási
Közszolgáltatási
SzerzĘdés
szabályozza.
Az 59/2011(X.12.)
számú
Fňvárosi
KözgyŜlési rendeletnek
érvényt szerezve,
ezt a szolgáltatást
a Közszolgáltatói KeretKözgyßlési
rendelet
és
ezen
alapuló
SzerzÛdés
szabályozza.
szerzňdésén belül a Fňvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. látja el Budapesten.
Köszönjük együttmŜködését.! Felhívjuk szíves
lehet, amit természetesen írásban jelzünk.

hogy kivételes esetben további adatok bekérésére is szükség
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