
Fejérvíz ZRt. Üzletszabályzat 5. sz. melléklet

Változás jogcíme:

adás-vétel öröklés ajándékozás

bérlés haszonélvezeti jog árverezési tétel

 egyéb

Közszolgáltatási szerződés típusa

bekötési vízmérő  társasházi főmérő  mellékvízmérő

I. A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

(Felhasználó tölti ki!)

Irányítószám: Helységnév:

Közterület neve: Hrsz.: házszám: em/ajtó:

Bekötés azonosítószáma:

BIRTOKBAADÁS DÁTUMA: év hó nap

Vízmérő(k) adatai a birtokátruházás napján

Változás bejelentésekor bemutatott dokumentumok:
adásvételi szerződés bérleti szerződés hagyatéki végzés

átadást-átvételt igazoló okirat tulajdoni lap másolata alapító okirat

cégbírósági bejegyzés aláírási címpéldány

önkormányzati határozat egyéb

másolatot készítsen másolatot ne készítsen

(Szolgáltató tölti ki!)

Vízfelhasználás célja:  lakossági intézményi gazdálkodó

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére:

nem kötelezett

kötelezett ivóvíz m
3
/nap szennyvíz m

3
/nap

Az elvezetni kívánt szennyvíz minőségi jellemzői a vízvédelmi hatóság által előírt küszöb-értékeket

nem haladják meg meghaladják

A felhasználási hely ellenőrzés időpontja: m
3
/hó

Bejelentéskor a felhasználási helyen:

kiegyenlítetlen tartozás van nincs tartozás

Nyilatkozunk, hogy a tartozást: 
korábbi felhasználó a zárószámlával kiegyenlíti

új felhasználó egyenlíti ki

zárógyűrű száma

Tájékoztatjuk, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) pontja alapján, ha a fogyasztási helyen tartozás áll

fenn, mely követelés a korábbi közszolgáltatási szerződés alapján maradt rendezetlen, akkor ugyanezen törvény 58. § (1) bekezdése szerint,

amennyiben az elfogyasztott víz díja nem kerül kiegyenlítésre, e bekezdés alapján Szolgáltató jogosult korlátozó intézkedések bevezetésére.

aláírás

Részszámlázandó, igényelt havi fogyasztás mennyisége:

1.

4.

3.

BEJELENTŐLAP
a felhasználó személyében bekövetkezett változásokról 

lakossági felhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények részére

sorszám gyári szám
mérőállás                          

(m
3
)

hitelesítés 

éve

típus

H M

2.

aláírás

Aláírásommal jóváhagyólag nyilatkozom, hogy a FEJÉRVÍZ ZRt. Ügyfélszolgálata az előzőekben említett dokumentumokról:

aláírás

Megjegyzés:
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II. A FELHASZNÁLÓK ADATAI

Korábbi felhasználó adatai

Üzleti partner azonosító száma:

Szerződéskötés jogcíme: kizárólagos tulajdonos  résztulajdonos  közös képviselő

egyéb 

Teljes név / Cégnév:

Születési név /Rövidített név (gazdálkodó szervezeteknél)

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve :

Telefon: 06/ E-mail cím:

Változást követő lakcím:

Székhely:

Változást követő levelezési cím

Adószám: Cégjegyzék szám: Bankszámla száma: - -

Képviselő / meghatalmazott adatai:

Képviselő / meghatalmazott neve:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve :

Telefon: 06/ E-mail cím:

Változást követő levelezési cím

Székhely:

Változást követő levelezési cím

Új felhasználó adatai

Üzleti partner azonosító száma:

Szerződéskötés jogcíme: kizárólagos tulajdonos  résztulajdonos  közös képviselő

egyéb 

Teljes név / Cégnév:

Születési név /Rövidített név (gazdálkodó szervezeteknél):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve :

Telefon: 06/ E-mail cím:

Lakcím:

Székhely:

Levelezési cím:

Adószám: Cégjegyzék szám: Bankszámla száma: - -

Fizetési mód:   *folyószámláról történő kiegyenlítést (csoportos beszedést) a banknál Önnek kell kezdeményeznie

csekkes  *csoportos beszedés

Képviselő / meghatalmazott adatai:

Képviselő / meghatalmazott neve:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve :

Telefon: 06/ E-mail cím:

Lakcím:

Székhely:

Levelezési cím:

2 /4. oldal FA: 25 /HH:2017.10.02./SZ 008/21



Fejérvíz ZRt. Üzletszabályzat 5. sz. melléklet

Új tulajdonos adatai (amennyiben a felhasználó és a tulajdonos személye eltérő)

Üzleti partner azonosító száma:

Születési név /Rövidített név (gazdálkodó szervezeteknél):

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve :

Telefon: 06/ E-mail cím:

Lakcím:

Székhely:

Levelezési cím:

Adószám: Cégjegyzék szám: Bankszámla száma: - -

Képviselő / meghatalmazott adatai:

Képviselő / meghatalmazott neve:

Születési hely: Születési idő:

Anyja neve :

Telefon: 06/ E-mail cím:

Lakcím:

Székhely:

Levelezési cím:

III. SZOLGÁLTATÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Kelt:

A Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvénynek, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek

megfelelően kezeli.

Korábbi felhasználó aláírásával jóváhagyóan nyilatkozik, hogy a Közszolgáltatási szerződést felmondja. 

Alulírottak, személyes adataik kezeléséhez, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény, illetőleg a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek, illetve

egyéb vonatkozó jogszabálynak megfelelő kezeléséhez hozzájárulnak.

új felhasználórégi felhasználó

régi tulajdonos új tulajdonos

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a bejelentőlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
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IV. TÁJÉKOZTATÓ, KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

-

-

- Több tulajdonos esetén a szerződéskötéshez minden tulajdonos hozzájárulása szükséges. 
- Bérlő vagy egyéb jogcímen történő használat során a tulajdonos jóváhagyása is szükséges a változás elvégzéséhez.
-

-

- Amennyiben ügyintézésnél nem Felhasználó jár el, érvényes meghatalmazás is szükséges a változás átvezetésének elvégzéséhez.

- A változás bejelentés átvezetéséhez nem szükséges adatokat (pl. vételár, stb.) Felhasználó jogosult törölni. 

- Levelezési címként csak Magyarországi postacímet tudunk elfogadni.

- A változások elvégzéséhez az alábbi 30 napnál nem régebbi okirat bemutatása szükséges:

Magánszemély esetén: 

Névváltozásnál:  a változást igazoló anyakönyvi kivonat vagy a változást már tartalmazó személyazonosságot igazoló irat bemutatása.

Gazdálkodó szervezetek esetén: 

Névváltozásnál : cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány

Társasházak, lakásszövetkezetek esetén: 

Társasházzá alakulás esetén : társasházi alapító okirat, közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv; 
Közös képviselő változása esetén : közös képviselő megválasztásról szóló jegyzőkönyv. 

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése, további ügyintézés az alábbi elérhetőségeken történik:

Számlázási és pénzügyi ügyfélszolgálat (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) 80/200-342

Bicskei üzemmérnökség (2060 Bicske, Bem J. u.14.) 80/200-345

Ercsi üzem (2451 Ercsi, Bajcsy-Zs. u. 49.) 80/919-003

Martonvásár (2462 Martonvásár, Fehérvári út 10.) csak szerdai napokon! 80/919-003

Kőszárhegyi üzemmérnökség (8151 Szabadbattyán, Vasvári P. u. 18.) 80/200-344

Móri üzemmérnökség (8060 Mór, Dózsa Gy. u. 99.) 80/200-343

Sárbogárdi üzemmérnökség (7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.) 80/919-004

Adásvételnél vagy bérleménynél : cégkivonat vagy bírósági bejegyzésről szóló végzés, és a változásbejelentést aláíró személy aláírási

jogosultságának igazolása, adásvételi-, bérleti szerződés másolata és átadás-átvételi vagy birtokbaadási jegyzőkönyv.  

Az adatváltozás bejelentési kötelezettség nem, vagy késedelmes teljesítése 10 000 Ft/alkalom kötbér díj felszámolását vonja maga után.

Ha a bejelentés a meghatározott, kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, az a bejelentés hiánypótlásra történő visszaküldését

eredményezi.

Javasoljuk, levelezési címként lakott ingatlan címét adja meg, illetve használatban lévő postafiókot jelöljön meg, melyet Ön vagy Megbízottja

rendszeresen ürít. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjük válassza e-számla szolgáltatásunkat, melynek igénybevételévelével minden számlát

időben kézhez kap, senki más kezébe nem kerülhet, hitelessége kétségbevonhatatlan, nem veszhet el egyetlen számla sem, a rendezett

számlaállomány bármikor, otthonától távol is megtekinthető - és mindez  Önnek ingyenes. 

Amennyiben a régi felhasználó is gazdálkodó személy és tulajdonos váltás történt, akkor szükséges egy nyilatkozat a víziközmű-fejlesztési

kontingens átruházásáról vagy megtartásáról is. A szerződésben meghatározott - rendelkezésre álló vagy lekötött kvóta adott szolgáltatási pont

vonatkozásában -, túllépése kötbér megfizetését vonja maga után.

Halálesetnél: örökös(ök) az elhalálozás tényét 60 napon belül, halotti anyakönyvi kivonat másolattal bejelenti(k). A bejelentés

szerződéskötési igénynek minősül, melyhez az ingatlan használatának jogcímét igazoló (lakcímkártya) vagy az örökhagyó utáni örökös

jogállását igazoló dokumentum bemutatása szükséges (anyakönyvi kivonatok, tulajdoni lap stb). Ha a hagyatékátadó végzés nem az ingatlan

teljes tulajdonjogának örökítéséről szól (az örökhagyó nem 100%-os tulajdonosa volt az ingatlannak), akkor szükség van az ingatlan 100%-os

tulajdonviszonyának igazolására a változást tartalmazó tulajdoni lapra. Ezt pótolhatja az örökösök írásos megállapodása. 

Adásvételnél vagy bérleménynél : az ingatlan tulajdoni lapjának másolata (TAKARNET rendszerből való másolat megfelel), vagy adásvételi-,

bérleti szerződés másolata, és átadás-átvételi vagy birtokbaadási jegyzőkönyv.  

A szolgáltatás és díjelszámolás zavartalansága érdekében a víz-, és csatornadíj fizetésére kötelezett személyében beálló változást a

szolgáltató felé, a birtokátruházást követő 15 napon belül jelezni kell.

Az ügyintézés magyar nyelven történik!
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