Igénybejelentő – Bekötési főmérők
100%-os mérősített státuszának akkreditációjához
Az igénybejelentéssel érintett bekötési főmérő adatai:
Fogyasztói szám:

I. Fogyasztási hely (bekötési főmérő) adatai
*
Cím:
Irsz.
Helyiség
Út, utca, stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

II. Igénylő (mint az I. pontban megjelölt ingatlan közös képviselője/tulajdonosok írásban meghatalmazott képviselője)
*

(Cég)Név

*

Születési hely

Születési dátum

*

-

1

*

Anyja neve

Adószám
*

Lakcím/székhely:

Irsz.

-

Helyiség

Út, utca, stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

I. A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
2013. október 07-én 1838/2013. számon jóváhagyott Üzletszabályzata (a továbbiakban: ÜSZ) alapján azon
társasházak/lakásszövetkezetek/tulajdonközösségek részére, melyek 100%-ban almérősítettek – és megfelelnek
az ÜSZ feltételeinek – nyújtja az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62.§. (5) bekezdésében meghatározott
elszámolási módot.
II. Az „100%-os "akkreditált" mellékmérősített főmérők” nyilvántartásba vétele az ÜSZ 3.4 pontja alapján történik az
alábbi megfelelések alapján:
– a ingatlanon van-e nem hiteles mellékvízmérő óra?
– a bekötési vízmérő és a beépített mellékvízmérők közötti csatlakozó ivóvíz hálózaton van-e kiépített, de mérőórával
nem mért vízvételi lehetőség (csap, ürítő, stb.)?
– a csatlakozó hálózaton van-e lehetőség a lakóközösség tudomása és beleegyezése nélkül az egyes felhasználóknak
a mellékvízmérő(k) előtt új, „méretlen” lecsatlakozást készíteni?
– rendelkezésre áll-e a csatlakozó ivóvíz hálózatról a valóságnak megfelelő helyszínrajz legalább a vezetékanyagokés átmérők feltüntetésével?
Ha fenti 1–3 ellenőrzési szempontok közül akár egy esetben is „igen” a válasz, úgy a jogszabály szerinti elszámolási
lehetőséget a KAVÍZ nem biztosítja.
III. A II. pontban felsoroltak teljesülése esetén a KAVÍZ Kft. helyszíni ellenőrzés keretében, az igénylő által biztosított
helyszínrajz és a nyilvántartásában szereplő fogyasztási helyek listája alapján győződik meg az igényléshez
szükséges feltételek tényleges meglétéről (ehhez mindenképp szükség van az összes mérőhelyhez történő 3 napon belüli
hozzáféréshez, ennek hiányában az igénylés automatikusan elutasításra kerül).
IV. A helyszíni ellenőrzéshez – akkreditációhoz – történő kiszállás első alkalommal – munkaidőben – díjmentes,
minden további kiszállás, illetve a hétfő-péntek, 8:00–16:00 óra közötti időszaktól eltérő kiszállási igény esetén
kiszállási díj kerül felszámításra.
V. Az igénylést, levélben, vagy a gyorsabb ügyintézés miatt a központi ügyfélszolgálaton (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.)
lehet benyújtani. Az igénylés utáni egyeztetés a megkeresést követően szóban, illetve telefonon történik.
VI. Az akkreditációt és megfelelő nyilatkozatok aláírását követően az ÜSZ-t szerint történik az elszámolás (a hatályos
Üzletszabályzat elérhető: http://www.kaviz.hu/ugyfelszolgalat/jogszabalyok).

Dátum:

Igénylő aláírása
*

Kötelezően kitöltendő; 1 Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki

