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Ikervízmérőhely kialakítása szükséges a locsolási vízmérő telepítéséhez vagy az elkülönített 

fogyasztás méréshez.  

 

Ha azonos helyrajzi számmal rendelkező ingatlan tulajdonosai szereltetnek fel ikermérőt, az 

alábbi dokumentumok szükségesek: 

 

- BÁCSVÍZ Zrt. által kiadott hozzájárulás a vízellátás iker-vízmérőhelyen történő kialakításához, 

mely engedély a terv elválaszthatatlan részét képezi. 

- Terv az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.  

- A tervhez szükséges a megrendelő részéről 60 napnál nem régebbi Tulajdoni lap másolat 

(TAKARNET rendszerből származó másolat is megfelelő) 

-    Ha a települési Önkormányzat részére érdekeltségi hozzájárulást szükséges fizetni, kérjük az 

érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről szóló igazolást is.  

- Hozzájáruló nyilatkozat: 

a) amennyiben az igénybejelentő nem tulajdonos, a tulajdonos írásbeli hozzájárulása, két tanú 

aláírásával, 

b) amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy a tulajdoni lapon szereplő összes 

tulajdonostárs írásbeli hozzájárulása, két tanú aláírásával 

A tervdokumentáció készítését a felhasználó megrendelheti a BÁCSVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy 

bármely, megfelelő jogosultsággal rendelkező közműtervezőnél (vízimérnök tervezési (VZ-T), 

épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultság) 

A terv megrendelése személyesen vagy meghatalmazott útján történhet az ügyfélszolgálati és 

fogyasztói irodákban. A terv megrendelésekor a tervezés várható költségeit előlegként kell 

megfizetnie a megrendelőnek. 

 

 

I. Közműcsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése 
Kérvényező: Megrendelő 

Ügyintéző: BÁCSVÍZ Zrt. területileg illetékes Ügyfélszolgálati irodája 

 

A megrendeléshez szükséges dokumentumok: 

- jóváhagyott terv, mely tartalmazza az alábbiakat: 

a. tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó másolat), 

b. hozzájáruló nyilatkozat: 

i. amennyiben az igénybejelentő nem tulajdonos, a tulajdonos írásbeli 

hozzájárulása, 

ii. amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, úgy az összes tulajdoni 

lapon szereplő tulajdonostárs írásbeli hozzájárulása, 

iii. előzetes közútkezelői hozzájárulás, 

iv. a felhasználó nyilatkozata arról, hogy a tervhez benyújtott tulajdoni lap és 

a tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában történt-e változás; változás 

esetén aktuális (60 napnál nem régebbi) tulajdoni lap és a tulajdonosok 

hozzájáruló nyilatkozata; 

c.  az illetékes önkormányzattal kötött előszerződés, amennyiben az önkormányzat ezt 

előírja    (bekötővezeték vagyonjogi rendezésére), 

d. abban az esetben, ha a települési Önkormányzat részére érdekeltségi hozzájárulást 

szükséges fizetni, az érdekeltségi hozzájárulás befizetéséről szóló igazolás. 

 

Szükséges dokumentumok: 

- szolgalmi jog bejegyzése esetén, az erről szóló megállapodásnak a Kecskeméti Járási Hivatal 

érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya, 

- előzetes vagyonkezelői hozzájárulás (állami tulajdon érintettsége esetén), 

- ikermérő és locsolómérő tervezés esetén vízigény számítás és belső gépészeti terv. 

 



Tájékoztató ikervízmérő felszerelésről                     
 

2/2 

A kivitelezés kalkulált összegét előlegként be kell fizetni a BÁCSVÍZ Zrt. bármelyik Ügyfélszolgálati 

irodájában. 

 

II. Szerződéskötés a felhasználó és a víziközmű szolgáltató között vízbekötés létesítésére.  
Kérvényező: Megrendelő 

Ügyintéző: BÁCSVÍZ Zrt. területileg illetékes Ügyfélszolgálati irodája 

 

III. Iker-vízmérőhely kivitelezése 

a.) Munkakezdést bejelentése. 

Kérvényező: Kivitelező  

Szükséges a munkakezdés bejelentése. 

 

Kérvényező: Megrendelő 

Ügyintéző: Polgármesteri Hivatal, Beruházás és Városüzemeltetés 

 

IV. Műszaki átadás, átvétel 

Kérvényező: Kivitelező 

Ügyintéző: Kivitelező (meghívottak: megrendelő, Polgármesteri Hivatal, BÁCSVÍZ Zrt.) 

 

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre készséggel válaszolunk a következő elérhetőségek 

egyikén: 

 

BÁCSVÍZ Zrt.    

6000  Kecskemét, Izsáki út 13. 

06-80/40-30-20 

info@bacsviz.hu 

 

 

 

 


