
Cégnév:

Székhely:

Telefonszám: E-mail cím:

Adószám:

Lakcíme:

Út/utca:

        Ikermérő kialakítás mérési helyen          Szennyvíz bekötés áthelyezés

Anyja neve:

A tulajdonjog ellenőrzéséhez kérjük benyújtani az ingatlan 60 napnál nem régebbi földhivatali tulajdoni lapját         

(TAKARNET rendszerből lekérhető), a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt. Amennyiben Ön nem

kizárólagos tulajdonosa az ingatlannak, az igénybejelentéshez csatolnia kell a résztulajdonos(ok), illetve egyéb

jogcím esetén a tulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulását. Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa végzi az

ügyintézést, Meghatalmazás is szükséges.A Meghatalmazás és a Hozzájáruló nyilatkozat a www.bacsviz.hu

oldalunkról az Ügyfélszolgálat/ Ügyintézési tájékoztatók, nyomtatványok/Általános ügyintézéshez szükséges

nyomtatványok menüpont alól letölthető. 

II. Igénybejelentés tárgya

Tulajdonos/ingatlanhasználó az ellátandó ingatlan

Kizárólagos tulajdonosa Résztulajdonosa        Bérlője

            Egyéb jogcímen használója:                                                                                                        jogcím

        Új ivóvíz bekötés és mérési hely létesítése          Új szennyvízcsatorna bekötés

Cégképviselő neve:

Igénybejelentés a víziközmű-hálózatba történő bekötésre 

I. Bejelentő adatai:

nem lakossági felhasználó

Az igénybejelentés befogadásának feltétele a hiánytalanul kitöltött nyomtatvány, amennyiben a nyomtatvány hiányosan 

került kitöltésre, az igénybejelentést társaságunk elutasítja!

KSH szám:

Csoportos adószám: Cégjegyzék szám:

III. Felhasználási hely adatai:

        Egyéb műszaki beavatkozás esetén kérjük a pontos igény leírását.

        Vízbekötés végleges megszüntetése
        Tűzoltási vízbekötés és mérési hely létesítése

Irányítószám: Helység neve: Hrsz:

Házszám:

A meglévő vízmérőaknáról és a szerelvényekről kérjük az 

igénybejelentéshez szíveskedjen fotót csatolni.

Csúcsvízigény:                                             l/perc

Tervezett tüzivíz igény                                    liter/perc

szociális technológiaiSzennyvíz kibocsátás:

Végzett tevékenység megnevezése:

        Locsolási vízmérő kialakítás mérőhelyen     Szennyvízbekötés végleges megszüntetése

        Vízmérő áthelyezés

        Ivóvíz bekötővezeték áthelyezés mérőhellyel

Meglévő vízmérő gyári száma:

Felhasználó által meghatározott vízmennyiség
    Tervező által, műszaki irányelv felhasználásával 

meghatározott mennyiség

Tervezett ivóvíz mennyiség:                             m
3
/nap

Tervezett szennyvíz mennyiség:                m
3
/nap

Az ingatlan előtti úttest burkolata:                föld                                                               szilárd burkolat

IV. A tervezett ivóvíz és/vagy az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége

Meglévő felhasználó azonosító:

Meglévő akna belmérete:



IV. Tervezett ivóvíz és elvezetni kívánt szennyvíz mennyiség:

V. Víziközmű szolgáltatás célja

Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre Lakáscélú felhasználás saját hasznosításra

        Nem lakáscélú felhasználás

         Vízellátás nincs

Csatornabekötés esetén az ingatlanon vízszolgáltatás:

         Közműves vízellátással biztosított         Saját kútról biztosított

        Vegyes beruházás (lakáscélú és nem lakáscélú 

felhasználás)

Kiegészítő nyilatkozat

Abban az esetben kitöltendő, ha a Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre cél kerül megjelölésre. Alulírott 

jelen igénybejelentésemmel kijelentem, és nyilatkozom, hogy az általam igényelt víziközmű hálózatra történő

csatlakozás továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja. 

Dátum:                              

                                                                             Igénybejelentő cégszerű aláírása

Dátum:                              

                                                                             Igénybejelentő aláírása

Kitöltési útmutató

A 2011. évi CCIX. törvény 69.§ alapján a nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben

foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet A hozzájárulás megfizetését

követően válik jogosulttá a felhasználó a szolgáltatás igénybevételére. Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

megfizetése alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérő szennyvízvezeték bekötése

esetén.Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi

önkormányzatnak és annak költségvetési intézménynek, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, valamint

normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb

intézménynek, továbbá abban az estben sem, ha Lakáscélú felhasználás tovább értékesítésre a víziközmű szolgáltatás

célja.

I. Bejelentő adatai: kérjük szíveskedjen minden adatot kitölteni.

II. Igénybejelentés tárgya: kérjük x jelöléssel válassza ki az igénybejelentés tárgyát. Amennyiben

pl. új vízbekötés az igény locsolómérő kialakítással, mindkettőt jelölni kell. Locsolási célra mellékvízmérő kiépítését

társaságunk nem engedélyezi. Egyéb műszaki beavatkozás igénye esetén kérjük, szíveskdejen a pontos igényt

megfogalmazni a rendelkezésre álló rubrikában.

III. Felhasználási hely adatai: amennyiben már rendelkezik vízbekötéssel a megadott felhasználási hely címen, kérjük,

szíveskedjen megadni a vízmérő gyári számát és a felhasználó azonosítót is. Ebben az esetben szükséges információ az akna

belmérete és a felhasználási helyről készült fotó csatolása.

Lakossági célú felhasználás során az átlagos mennyiség víz és szennyvíz esetén 3 fő × 150 liter ≈ 0,5 m
3
/nap. A Tervezett

tűzivíz igényt a Tűzvédelmi tervfejezetben határozza meg a Tervező, melyre a vízbekötést méretezni szükséges. Társaságunk

ezen adat alapján ad nyilatkozatot az elláthatóság lehetőségéről.

V. Víziközmű szolgáltatás célja: szükséges az épület tervrajzát is az igénybejelentéshez csatolni, amennyiben a 

Lakáscélú tovább értékesítés kerül megjelölésre.

Az igénybejelentés befogadásának feltétele a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött nyomtatvány. A

nyomtatvány hiányos kitöltése esetén az igénybejelentés elutasításra kerül.


