Igénybejelentő

KVM_LOCSMMIG_V2 (20140125)

az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő
Kérjük olvassa el a mellékelt tájékoztatót!
telepítéséhez
/

Iktatási szám:

/

Fogyasztói szám (bekötési főmérő):
I. Felhasználási hely adatai
Cím:

Irsz.

Helyiség

Út, utca, stb.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

5

Helyrajzi sz.

II. Igénylő adatai
II/1. Igénylő adatai – Természetes személy
Név
Születési hely
Anyja neve

Születési dátum
Otthoni telefon
Mobil telefon

E-mail

Lakcím/székhely:

Irsz.

Helyiség

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

/
/

Irsz.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helyiség

Út, utca, stb.

II/2. Igénylő adatai – Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet
(alapítvány, társasház, egyéb tulajdoni közösség), egyéni vállalkozó
Név
Telefon
/
Cégjegyzék száma
KSH szám
Nyilvántartási szám
Lakcím/székhely: Irsz.

-

-

-

-

-

-

Adószám

-

Helyiség

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

/

Mobil telefon
E-mail

Irsz.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Cím

Út, utca, stb.

II/3. Az igénylő ingatlanhoz fűződő jogállása (kérjük jelölje "X"-el a megfelelő választ!)
Tulajdonos (kizárólagos)

Résztulajdonos

Közös képviselő

Bérlő

Egyéb jogcímen használó

Beruházó

III. Eljáró személy adatai (ha nem azonos az igénylővel)
Név
E-mail
Lakcím/székhely:

Mobil telefon
Irsz.

Helyiség, utca

/

Kezelő

Haszonélvező
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IV. Fogyasztó adatai
IV/1. Bekötési (fő)vízmérő szerinti felhasználó megegyezik az igénylővel:

Igen

(kérjük jelölje "X"-el a megfelelő választ!)

IV/2. Bekötési (fő)vízmérő szerinti fogyasztó – Természetes személy
Név
Születési hely
Születési dátum
Otthoni telefon
Anyja neve
E-mail
Mobil telefon
Lakcím/székhely: Irsz.
Helyiség
Út, utca, stb.

Levelezési cím:

Házszám
Irsz.

Nem

/
/
ép/lh/em/ajtó

Cím

IV/3. Bekötési (fő)vízmérő szerinti felhasználó – Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet
(alapítvány, társasház, egyéb tulajdoni közösség), egyéni vállalkozó
Név
Telefon
/
Cégjegyzék száma
KSH szám
Nyilvántartási szám
Lakcím/székhely: Irsz.

-

Mobil telefon
E-mail

-

-

-

-

-

Adószám

-

Helyiség

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

/

Házszám
Irsz.

ép/lh/em/ajtó

Cím

IV/4. Mellékvízmérő szerinti felhasználó megegyezik az igénylővel:

Igen

(kérjük jelölje "X"-el a megfelelő választ!)

Nem

IV/5. Mellékvízmérő szerinti felhasználó – Természetes személy
Név
Születési hely
Anyja neve

Születési dátum
Otthoni telefon
Mobil telefon

E-mail

Lakcím/székhely:

Irsz.

Helyiség

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

/
/

Házszám
Irsz.

ép/lh/em/ajtó

Cím

IV/6. Mellékvízmérő szerinti felhasználó – Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet
(alapítvány, társasház, egyéb tulajdoni közösség), egyéni vállalkozó
Név
Telefon
/
Cégjegyzék száma
KSH szám
Nyilvántartási szám
Lakcím/székhely: Irsz.

-

Mobil telefon
E-mail

-

-

-

-

Helyiség
Házszám

Irsz.

-

Adószám

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

-

/

Cím

ép/lh/em/ajtó

-
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V. Tulajdonos(ok) adatai
1

V/1. Az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel :

Igen

(kérjük jelölje "X"-el a megfelelő választ!)

V/2. Tulajdonos – Természetes személy
Név
Születési hely
Anyja neve

Születési dátum
Otthoni telefon
Mobil telefon

E-mail

Lakcím/székhely:

Irsz.

/
/

Helyiség

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

Házszám
Irsz.

ép/lh/em/ajtó

Cím

V/3. Tulajdonos – Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet
(alapítvány, társasház, egyéb tulajdoni közösség), egyéni vállalkozó
Név
Mobil telefon
Telefon
/
/
E-mail
Cégjegyzék száma
KSH szám
Nyilvántartási szám
Adószám
Lakcím/székhely: Irsz.
Helyiség
Út, utca, stb.

Levelezési cím:

Nem

Házszám
Irsz.

-

-

ép/lh/em/ajtó

Cím

/

V/4. Tulajdoni hányad

VI. Felhasználói nyilatkozat az elkülöníteten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez:
Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlanon belül lévő, biológiailag aktív zöldfelületnek minősülő növényzet életfunkcióinak
fenntartását öntözéssel, a szolgáltató által üzemeltetett víziközmű-hálózatból használt ivóvízzel kívánom biztosítani.

A biológiailag aktív zöldterület jellege:
Az ingatlan összterületéhez viszonyított aránya:

%

Az elkülönített locsolási vízhasználat mérésére a házi ivóvíz-hálózatra mellékmérőt kívánok telepíteni, oly módon, hogy
a felhasznált ivóvíz-túlfolyás, vagy visszaáramoltatás (visszaáramlás után még részben sem kerülhet a házi szennyvízelvezető
hálózatba) és/vagy a szennyvíz-bekötővezetéken keresztül, vagy más módon (pl. csapadékvíznyelőn) a szennyvízelvezető
műbe nem kerül.
Azt csak a fenti, biológiailag aktív zöldterület locsolására használom!
Hozzájárulok, hogy a szolgáltató időszakosan, vagy rendkívüli módon is ellenőrizhesse a mellékmérőn az elkülönített
locsolási célú vízhasználatot és biztosítom a szolgáltató megbízottja(i) részére a készülék leolvasását, illetve a hálózat ellenőrzését.
Kijelentem, hogy – amennyiben eddig igénybe vettem – a 10%-os, eddig a teljes vízfogyasztás után biztosított locsolási
kedvezményről lemondok, a továbbiakban azt nem veszem igénybe.

Dátum:

Igénylő (vagy a nevében eljáró) aláírása

Bekötési (fő)vízmérő szerinti fogyasztó aláírása,
aki ezzel lemond a 10%-os locsolási kedvezményről
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VII. Tervjóváhagyás
1. Alulírott
kérem, hogy a
(felhasználási hely) sz. ingatlanon mellékvízmérő beépítéséhez hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek.
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a locsolási célú mellékvízmérő felszerelését, mint az ingatlan
Tulajdonos (kizárólagos)

Résztulajdonos

Közös képviselő

Bérlő

Egyéb jogcímen használó

Beruházó

Kezelő

Haszonélvező

jogcímén végeztettem el.
3. A beépítés módozata: lásd a közmű üzemeltetői nyilatkozaton.
4. Kijelentem, hogy a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft-nél közüzemi víz- és/vagy csatornadíj,
illetve egyéb jogcímen tartozásom nem áll fenn.

Igénylő (vagy a nevében eljáró) aláírása

VIII. Kivitelező adatai (kitöltendő amennyiben az igénylő és a kivitelező személye eltérő)
Név
Otthoni telefon
KSH szám
Lakcím/székhely:

/
Irsz.

-

-

Helyiség

Út, utca, stb.

Levelezési cím:

/

Mobil telefon

Irsz.

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Házszám

ép/lh/em/ajtó

Helyiség

Út, utca, stb.

IX. Csatolt mellékletek
Utolsó kiálított számla másolata

Közgyűlési határozat (jegyzőkönyv), társasház esetén

Befizetést igazoló szelvény másolata

Eljáró/képviselő meghatalmazása, amennyiben eltér az igénylőtől

Tulajdonos(ok) hozzájárulása, amenyniben eltér az igénylőtől

Tervdokumantáció (3 példányban)

Társtulajdonosok adatlapja, több tulajdonos esetén

SZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI!

Kérelem beérkezett
Hiánypótlásra visszaküldve

Igen

Nem

Kérelem elbírálásra befogadva

Igen

Nem

Elbírálva

Elfogadva

Elutasítva

Elutasítás indoka

Helyszíni átvétel, szerződéskötés
Megjegyzés

Dátuma:

Szerződés száma
Ügyintéző aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
A LOCSOLÁSI MELLÉKMÉRŐ
TELEPÍTÉSÉRŐL
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A többször módosított 58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet alapján lehetőség van arra, hogy a házi ivóvízvezeték hálózatra a fogyasztó főmérő óra után
a locsolási célra használt vízmennyiség mérésére
mel-lékmérőt telepítsen. A mellékmérőn mért vízmennyiség után csatornahasználati díjat nem számolunk fel. A locsolási mellékmérő beszerelése csak
a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén történhet meg.

–

A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. szolgáltatási egysége a locsolási célú mellékmérős
tervdokumentációt közmű üzemeltetői nyilatkozattal hagyja jóvá (15 napon belül).

–

Az üzemeltetői nyilatkozat birtokában a fogyasztó a jóváhagyott tervnek megfelelően felszereltetheti a locsolási célú mellékmérőt.

–

Beépítés előtt ellenőrizni kell a mérőóra hitelességét. A mellékmérő óra hitelessége 8 év (a
hitelesítéstől és nem a beépítéstől számjtva!).
Felszerelést az erre jogosult vállalkozó vagy cég
végezheti el.

–

A mellékmérő óra műszaki megfelelőségét kollégánk helyszíni szakszerűségi felülvizsgálattal ellenőrzi, mely során a locsolási mellékmérő órát
plombával látja el, és a fogyasztóval közüzemi szolgáltatási szerződést köt. A mérő fogyasztásjelzése
alapján csatornadíj nélküli számlát bocsátunk ki.

–

A nyári csúcsfogyasztási időszakban esetlegesen
életbe léptetett vízkorlátozás idején ivóvizet öntözési célra felhasználni tilos.

–

A felszerelt locsolási mellékmérő által mért házi
vízhálózatot társaságunk rendszeresen ellenőrzi.

–

A locsolási mellékmérő által mért víz a csatornába
nem vezethető, ezért más célra nem használható.

–

A locsolási mellékmérő megóvása a téli fagyveszélyes időszak előtt víztelenítése, a fogyasztó
feladata.

–

Meghibásodásából, rongálásból adódó kár a fogyasztót terheli.

Előfeltételek és az ügyintézés menete
–

A fogyasztó nevén illetve a fogyasztási helyen
közüzemi víz és csatornadíj, illetve egyéb tartozást nem tartunk nyilván.

–

A fogyasztónak a kitöltött igénybejelentő adatlap benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a 10%-os mértékű locsolási
kedvezmény igénybevételére nem tart igényt.

–

A tervezői jogosultsággal rendelkező épületgépész vagy mélyépítő mérnők által elkészített
tervdokumentációt (3 példányban) a KAVÍZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft. szolgáltatási egységhez jóváhagyás céljából be kell nyújtani.

A tervnek tartalmaznia kell:
– műszaki leírást;
–

tervező illetve a kivitelező azonosítására alkalmas adatait;

–

részletes helyszínrajzot;

–

az akna szerelvényezését, öntözőberendezés
esetén annak kialakítását;

–

mérőóra típusát.

KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft .
7400 Kaposvár, Áchim András u. 2.
Ügyfélszolgálat: H-Sz: 8:30–14:30; Cs: 8:00–20:00; P: 8:30–14:30
Telefon: +36 (82) 528-580; +36 (82) 310-000

