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2018.01.

24.7. melléklet Felhasználó változás formanyomtatvány)
Sorszám:_______________

FELHASZNÁLÓI VÁLTOZÁS

/KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYŰET VEL KITÖLTENI!/
Felhasználási hely: ______________________________________________________________(város)
__________________________________(utca, út,tér, köz)___________________(hsz,em,ajtó) ________________ (hrsz)

Hidegvízmér állása: ____________m³

Gyári száma: ____________________________

Változás id pontja: 20_____év ________________hó ___________nap
Változás jogcíme:1

adásvétel;

öröklés;

ajándékozás;

bérlés;

árverezési vétel;

haszonélvezeti jog; egyéb:________________________________________________________
BEJELENTKEZ

FELHASZNÁLÓ:

Azonosító:-

Neve:__________________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________
Születési hely: _____________________________ Szül.id : ______________________
Postacíme: _____________________________________Tel:_____________
Lakcíme/Székhelye:_______________________________________________________
(Nem lakossági Felhasználó esetén töltend ki!)

Adószáma: _________________-___.-___ TEÁOR: ___________________________
űégjegyzékszám: ____________________
Fizetési mód: átutalás

Számlaszám:___________________________

Megváltott közm fejlesztési hozzájárulás mennyisége: ________m³/d víz,_______m³/d csatorna

Űizonylatszám vagy iktatószám:_______________
KIJELENTKEZ

FELHASZNÁLÓ:

Azonosító kód:-

Neve:_____________________________________________________________________________
Anyja neve: ____________________________________________________________
Születési hely: _____________________________ Szül.id : ______________________
Postacíme: _____________________________________Tel:_____________
Lakcíme/Székhelye:_______________________________________________________
(Nem lakossági Felhasználó esetén töltend ki!)

Adószáma: _________________-___.-___ űégjegyzékszám: ______________________
1

a megfelelő X-szel jelölendő
24.7.

elléklet (Felhasz áló változás for a yo tatvá y)
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Jelen bejelentés egyúttal a bejelentkez
igényének is min sül.

2018.01.

Felhasználó közszolgáltatási szerz dés megkötésére vonatkozó

A kijelentkez Felhasználó jelen bejelentés kitöltésével és aláírásával nyilatkozza, hogy az érintett felhasználási
helyre fennálló közszolgáltatási szerz dését felmondja. A felmondás a bejelentkez Felhasználóval létrejött
közszolgáltatási szerz dés hatálybalépése napján hatályosul.
A kijelentkez és a bejelentkez Felhasználó jelen bejelentés aláírásával kijelenti, hogy nem tud
felajánlani olyan 30 napon belüli id pontot, mely során a korábbi és az új Felhasználó együttes
jelenlétében (kivéve kijelentkez elhalálozása esetén) a szolgáltató a víziközm -szolgáltatásról
szóló 2011. évi űűIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendelet 60. § (9) szerinti szolgáltatói ellen rzést végre tudja hajtani. A Felhasználók a
fogyasztásmér berendezés állását, a mér berendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár
vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát, sértetlenségét ellen rizték. A
bejelentkez Felhasználó aláírásával elismeri, hogy jelen bejelentés napjától t terheli a
közszolgáltatási szerz désben foglaltak teljesítése, és a szolgáltató igényt érvényesíthet
felhasználói szerz désszegés esetében a Felhasználóval szemben.
1

A kijelentkez és a bejelentkez Felhasználó jelen bejelentés aláírásával kijelenti, hogy 30
napon belüli id pontot kíván egyeztetni a szolgáltatóval (ügyfélszolgálati munkatársunkkal) a
víziközm -szolgáltatásról szóló 2011. évi űűIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 60. § (9) szerinti szolgáltatói ellen rzésre, mely
alkalommal a kijelentkez (elhalálozás esetén a törvényes örökös) és a bejelentkez Felhasználó
egyidej jelenlétében Társaságunk képvisel je jegyz könyvben a fogyasztásmér berendezés
állását és a mér berendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba
szemrevételezéssel megállapított állapotát, és minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot.
1

Tájékoztatjuk, hogy a víziközm -szolgáltató a korábbi közszolgáltatási szerz dés szerint fennálló rendezetlen
követelése esetén az adott felhasználási hely tekintetében a 2011. évi űűIX. törvény ő8. § (1) bekezdése szerint
járhat el.
A fent leírtakat tudomásul vettem:
__________________, 20______ év ____________hó ________nap
_______________________________
bejelentkez felhasználó
bélyegz helye2

________________________________
kijelentkez felhasználó
bélyegz helye2

A bejelentés 1 példányát a szolgáltató átvette:
dátum: ____________________

aláírás: ___________________________

Jelen bejelentéshez csatolt mellékletek száma: _______
Közszolgáltatás szerz dés csatolva1:

igen

nem

A bejelentés megtételének bizonyítása a Felhasználót terheli, így elévülési id n belül meg rzend !
1
2

a megfelelő X-szel jelölendő
nem lakossági Felhasználó esetén töltendő ki
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