DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÍZBEKÖTÉS IGÉNYLÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, IKRESÍTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBŐVÍTÉS, MÉRŐSÍTÉS)

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK:

Érkezett / Iktatószám:

2600 Vác, Derecske utca 4/a
év

2000 Szentendre, Kalászi út 2.
2100 Gödöllő, Sík Sándor u. 7.

hó

nap

Nyilvántartási sorszám:

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 134.

Körzetszám: .....................................................................

Objektum VMTR szám:
SZFSZ szám:
Vízdíjszámlázás nyilvántartási adatai
DMRV ZRT. tölti ki!
Vevő
azonosító:…………………………………………………….
Közüzemi
szerződésszám:.……………………………………………
Leolvasási egység:
......................................................................
Felhasználási hely
azonosító: ……………………………………………………
Közmű bekötés
azonosító:.......................................................
Dátum: ..........................................................
Aláírás:
......................................................................
Készült: 3 példányban; bekötési tervvel együtt.

D M R V Z R T. T Ö L T I K I !

A dokumentációt hiánytalan tartalommal átvettem.
…..……………………………..
műszaki csoport
t e r v szerint
A vízbekötéshez a mellékelt feltételekkel járulok hozzá:
Kelt:
üzemvezető
Vagyonkezelési szerződés / Bérleti üzemeltetési szerződés
Ellátásért felelős: állam /………………………………..önkorm.
Érvényes a hozzájárulás megadásától számított 1 évig
Igénylő által csatolandó:
3 pld. Bekötési terv (ME72001) a hozzájárulásokkal egyeztetésekkel, nem
lakossági felhasználó esetén a belső gépészeti tervvel együtt
3 pld. Műszaki leírás - tervezői nyilatkozat csatolásával
1 pld. Adatbekérő lap (lakossági – Ű72088/nem lakossági – Ű72089)
1 pld. Közműfejlesztési hozzájárulás kivetése + befizetés igazolása,
1 pld. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat (ha nem azonos az Igénylővel)
1 pld. Szolgalmi jog bejegyzés kezdeményezésének igazolása (ha szükséges)
1 pld. Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata és
földhivatali térképmásolata (TAKARNET rendszerből származó
másolat megfelel)
2 pld. Lakossági/nem lakossági Közszolgáltatási szerződés
2 pld. Önkormányzati tulajdonú vezetékhez történő csatlakozás esetében az
Önkormányzat előzetes hozzájáruló nyilatkozata.

Alulírott kérem, hogy a nyomtatványhoz csatolt terv alapján a vízbekötés elkészítéséhez a szolgáltatói
hozzájárulást szíveskedjenek megadni.
A tájékoztatóban leírtakat elfogadom és tudomásul veszem, hogy a vízszolgáltatás megindításának feltétele a
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS megkötése.
Igénylő tölti ki !
Igénylő neve:

…………………………………………………….....

Jogállása: ……………………………
(tulajdonos, bérlő, használó, egyéb)

Telefonszáma:
Értesítési címe:
Bekötés helye:
Felhasználási hely:

…………………………………………………………………………
Helyrajzi szám:

…………………………………………………………………………
Helyrajzi szám:

…………………………………………………………………………

Igénybejelentői nyilatkozat: alulírott tudomásul veszem, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
alapján a létesítmény üzembe helyezésének időpontjában a megépített eszköz (bekötés esetén) a szolgáltatási pontig az ellátásért
felelős tulajdonába kerül.

Kelt: ……............ év …………………............. hó ………… nap
……………………………………………………
Igénylő aláírása
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DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÍZBEKÖTÉS IGÉNYLÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, IKRESÍTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBŐVÍTÉS, MÉRŐSÍTÉS)

BEKÖTÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁSA
Igénylő tölti ki !
Ingatlantulajdonos neve (ha nem azonos az Igénylővel): ........................................................................................................................
Címe (ha nem azonos az Igénylővel): ....................................................................................................................................................
Díjfizető neve (ha nem azonos az Igénylővel): .......................................................................................................................................
Címe (ha nem azonos az Igénylővel): ................................................................. Telefonszáma: ............................................................
DMRV ZRT. nyilvántartásában szereplő vevő azonosító, áthelyezés, vagy felbővítés esetén: ......................................................................
Épület rendeltetése: ............................................................................................................ Lakóingatlanok száma:...............................
Egyéb ingatlan (pl. üzlet, iroda) száma / tevékenységi kör megnevezése: ............................... / ...............................................................
A kötelezően elvégzendő geodéziai bemérésből 1 példány dokumentáció postázását kérem / nem kérem.*
Amennyiben, az ingatlanon belül lakossági, és gazdálkodási célú vízfehasználás is történik, a gazdálkodási célú
vízfelhasználó fogyasztását, az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet értelmében külön kell mérősíteni!

Tervező tölti ki !
Egyszerűsített műszaki leírás (Gazdálkodó szervezetek esetén külön részletes vízigényszámítás, és műszaki leírás csatolandó!):
falikút

................................... db

mosdó ...............................db

mosogató

................................... db

fürdőkád ............................db

zuhanyzó

................................... db

WC ....................................db

bidé

................................... db

egyéb: .................................................................... db

Az ingatlanon elhelyezett kerticsap ............................ db
Becsült átlagos vízigény:

fürdőmedence ...........................................db

........................................ m3/nap

m3

Csúcsfogyasztási igény: .............................m3/nap

Vízszükséglet indoklása (a megfelelő rész aláhúzása): Szociális vízigények kielégítése, Ipari jellegű vízfelhasználás
egyéb: ................................................................................................................................................................................................
A szolgáltatási ponton várható ivóvíznyomás kb.: .......................bar
Házi nyomáscsökkentő berendezés beépítése szükséges / nem szükséges a belső hálózat szerelvényeinek védelme érdekében.*
Házi nyomásfokozó berendezés beépítése szükséges / nem szükséges a belső hálózat gépészeti berendezéseinek működéséhez szükséges
minimális nyomás tartásához.*
Megjegyzés:

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

A keletkezett szennyvizek elhelyezésének módja:
...........................................................................................................................................................................................................
Saját vízellátó berendezés van-e, leírása: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Tervező neve: .......................................................................................... Kamarai nyilvántartási száma: ...............................................
Címe: ..................................................................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................... e- mail címe: .......................................................................

......................................................................
aláírás

bélyegző helye
*A megfelelő rész aláhúzandó!
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MEGVALÓSULT ÁLLAPOT
DMRV ZRT. tölti ki!
AMENNYIBEN A BEKÖTŐVEZETÉK, ÉS A VÍZMÉRŐHELY A TERV TARTALMÁNAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT EL, ÉS
ÍGY A MEGVALÓSULT ÁLLAPOT MEGEGYEZIK A TERVVEL, A MEGVALÓSULT ÁLLAPOT FELTÜNTETÉSE NEM
SZÜKSÉGES.
A BEKÖTÉS, A BEKÖTÉSI TERVVEL MEGEGYEZŐ MÓDON KÉSZÜLT EL: IGEN / NEM
MEGVALÓSULT ÁLLAPOT (VÁZRAJZ):
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DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
VÍZBEKÖTÉS IGÉNYLÉSE (ÚJ BEKÖTÉS, IKRESÍTÉS, ÁTHELYEZÉS, FELBŐVÍTÉS, MÉRŐSÍTÉS)
A DMRV ZRT. tölti ki!
Helyszíni szemle időpontja:…………………………………… Szemlét végezte:………………………………………………………..
Szemle erdménye:
megjegyzés:

megfelelt / nem felelt meg

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

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

Helyszíni szemle során felmért anyagszükséglet
megfúró bilincs:

___________ db

ív:

__________ db

közcsavar:

___________ db

T idom:

__________ db

összekötő idom:

___________ db

karmantyú:

__________ db

cső:

___________ db

flexibilis tömlő: __________ db

___________ db

plomba:

elzáró:

__________ db

___________ db

__________ db

A szemlézés során megállapítottakat elfogadom:

………………………………………………
ügyfél aláírása

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belső nyilvántartások (csak az irattári példányon):
1. A vízbekötés számlázáshoz szükséges dokumentumok (Üzem tölti ki!):
Gazdasági megállapodás száma: ...................................................... Számla száma:…………………………………………
Ü72004 "Építési napló vízbekötési munkáról" száma: ............................................................................................
………………………………………………
ügyintéző aláírása
2. Nyiltárkos geodéziai bemérés a dokumentációs csomaghoz csatolva
…………………..év ........................................................... hó…………nap
………………………………………………
ügyintéző aláírása
3. Díjszámlázásra előjegyezve: ................................ év ............................... hó ......... nap
………………………………………………
ügyintéző aláírása
4. Hálózati térképre felvezetve: ............................... év ............................... hó ......... nap
………………………………………………
ügyintéző aláírása
5. Vagyonnyilvántartásban rögzítve: ....................... év ............................... hó ......... nap
………………..…………………………………………
vagyongazdákodási ügyintéző aláírása
6. Irattárba helyezve: ............................................... év ............................... hó ......... nap
Adatvédelmi tájékoztató
A DMRV Zrt. felhívja a nyomtatványt kitöltő ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek és az azon alapuló adatvédelmi –
adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli, melyet megtekinthet a cég honlapján (www.dmrvzrt.hu)
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