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Ikt.szám:..........................

IGÉNYBEJELENTÉS
NEM lakossági célú ivóvízbekötés és/vagy szennyvízbekötés megvalósítására
(Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Igénybejelentő szervezet neve:
Használat jogcíme:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzékszám/Törzsszám:
Képviselő neve:
Telefonszám:

E-mail:

Levelezési cím, ha eltér a lakcímtől:
Amennyiben a bejelentő egyéb jogcímen használó, akkor a 2.oldal szerinti nyilatkozat kitöltendő.

Igénybejelentés tárgya:
Ivóvízbekötés

☐

Szennyvízbekötés

☐

•

A vízfelhasználás és/vagy szennyvízbebocsátás célja: *

•
•
•
•
•
•
•
•

A felhasználási hely címe:
HRSZ:
Az igényelt vízfelhasználás mennyisége:
Az igényelt tűzivíz felhasználás mennyisége:
Az igényelt szennyvízelvezetés felhasználás mennyisége:
A csatlakozó ivóvízhálózat műszaki jellemzői (cső anyaga, átmérő):
Házi szennyvízhálózat műszaki jellemzői (cső anyaga, átmérő):
Szennyvíz minősége előtisztítást igényel:

☐ igen

☐ nem

•

Saját, egyéb vízbeszerző létesítmény (kút/forrás, gyűjtött csapadékvíz) használata:
meglévő:
☐ igen
tervezett:
☐ igen
keletkezett elvezetendő szennyvízmennyiség:
☐ igen

☐ nem
☐ nem
☐ nem

m3/nap
l/p
3
m /nap

Dátum: ………………………………………
……………………………….
Cégszerű aláírás
Mellékletek:
- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (szolgáltató a nem hiteles példányt is befogadja); vagy Adásvételi szerződés
- Cégbírósági bejegyzés, Aláírási címpéldány
- Meghatalmazás (amennyiben a kérelmező az igénybejelentő képviseletében jár el)
Az adatok kitöltésével az adatok kezeléséhez önkéntesen hozzájárulok. Az adatkezelés céljáról az ügyfélszolgálatokon, vagy a
https://www.hmvizmurt.hu/ honlapon tájékozódhat. Tájékoztatjuk, hogy adatait az Európai Unió 2016/679 számú Adatvédelmi
rendeletének megfelelően kezeljük.
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
A tulajdonos tölti ki:
Tulajdonos neve:
Tulajdonos címe:
Telefonszám:
Az igénybejelentésen megjelölt felhasználási helyen a vízbekötés létesítéséhez, mint az ingatlan tulajdonosa
hozzájárulok.
Dátum: ………………………………………
……………………………….
tulajdonos
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