Kérelem közműhálózati csatlakozáshoz
nem lakossági felhasználók részére
Kérelmező neve, címe:

………………………………………………………………………………..

Kérelmező telefonszáma:

……………………………

Szolgáltatási hely címe:

………………………………………………………………………………..

adószáma: ……………………………………

A benyújtott engedélyezési tervek és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. §-a,
valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90. §-a alapján kérem a KAVÍZ Kft. hozzájárulását a helyi
közműhálózatra történő csatlakozáshoz az alábbiak szerint:
1. A tervezett vízigényből vagy szennyvízmennyiségből számított kvóta, illetve az ez alapján fizetendő
víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege a következő:
Jelleg
Ivóvíz-ellátás
Tűzivíz-ellátás
Szennyvíz-elvezetés
Összesen

Kvóta
m3/nap
m3/nap
m3/nap

Egységár*
95 250 Ft/m3/nap
48 260 Ft/m3/nap
200 660 Ft/m3/nap

Összesen
Ft
Ft
Ft
Ft

* Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték, és a legfeljebb 160 mm
átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése, a központi költségvetési szervek, a helyi önkormányzat, valamint a normatív állami
támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmények.

2. Kijelentem, hogy a fenti összeget a KAVÍZ Kft. OTP Banknál vezetett 11743002-20199504-00000000
számú számlájára befizetem.
3. Tudomásul veszem, hogy igényemet a víziközmű-hálózat rendelkezésre álló kapacitásának mértékéig,
a fenti jogszabályok szerint, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése után biztosítják.
4. Kijelentem, hogy amennyiben a tényleges vízfogyasztás vagy szennyvízmennyiség a tervezett értéket
meghaladja, a többletfogyasztás után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetek.
5. Tudomásul veszem, hogy ivóvíz közműhálózatra történő rákötést kizárólag a KAVÍZ Kft. végezheti,
melynek költségét az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 79. §-ának értelmében megelőlegezem.
Szennyvíz közműhálózatra történő rákötés átvételére kizárólag a KAVÍZ Kft. jogosult.
6. Kijelentem, hogy a víz/szennyvízdíjat a számlán feltüntetett határidőre befizetem, valamint az ingatlan
tulajdonában bekövetkezett változást 30 napon belül bejelentem a KAVÍZ Kft-nél.
Kaposvár, ……év …….. hó …….. nap

………………………………
Kérelmező aláírása
_____________________________________________________________________________________

Szolgáltatói hozzájárulás
A KAVÍZ Kft. a fenti kérelem alapján hozzájárul a közműhálózati csatlakozáshoz, és igazolja, hogy
Megrendelő a fenti víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a mai napon befizette.
Kaposvár, ……év …….. hó …….. nap

………………………………
Szolgáltató aláírása

