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  MEGÁLLAPODÁS többlakásos épület lakásainak mellékvízmérővel  történő ellátásáról  1.) A megállapodás a** ..........................................................................................................….. alatti lakás tulajdonosa, bérlője:*...…...................................................................................... (a továbbiakban: elkülönített vízhasználó), a lakóépület bekötési vízmérő szerinti felhasználója: ...................................................................................... Lakásszövetkezet* ...................................................................................... társasház lakóközössége* ...................................................................................... ingatlankezelő*  (a továbbiakban: üzemeltető), valamint a FEJÉRVÍZ ZRt. (a továbbiakban: szolgáltató) között jött létre az alábbiak szerint: 2.) Az üzemeltető hozzájárul, hogy az elkülönült vízhasználó lakásában a lakás összes fogyasztását mérő megfelelő darabszámú hideg-* - és meleg-* vízmérőt szereltessen fel a saját költségére, s hogy ez a vízmérő (ezek a vízmérők) a továbbiakban az épület fogyasztását mérő ………………..gyári számú, NA……….méretű…………………………helyen beépített ………………..gyári számú, NA……….méretű…………………………helyen beépített bekötési vízmérő(k) /főmérő(k)/ mellékvízmérőjeként szerepeljen. 3.) Az elkülönített vízhasználó kijelenti, hogy a lakás mérősítését a szolgáltató által előzetesen rendelkezésére bocsátott "TÁJÉKOZTATÓ többlakásos épületek lakásainak mellékvízmérővel történő ellátásáról" című kiadvány tartalmának ismeretében rendeli meg, s az abban foglaltakat elfogadja. 4.) Az elkülönített vízhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tájékoztatóban foglalt műszaki feltételeknek megfelelően a lakáson belüli vízmérőhelyet (helyeket) kialakítja, illetve a vízmérő(k) védőzárral történő ellátását, valamint üzembe helyezését a FEJÉRVÍZ ZRt-nél megrendeli. 5.) Az előzetes műszaki szemle alapján a szolgáltató hozzájárul a lakás mellék-vízmérőjének(inek) felszereléséhez, illetve kötelezi magát az előzetesen kialakított vízmérőhely(ek)en a vízmérő(k) üzembe helyezésére – védőzárral történő ellátására. A vízmérő(k) védőzárral történő ellátását az elkülönített vízhasználó megrendelése alapján, az üzembe helyezési díj befizetését követően végzi el a szolgáltató. _____________________________________________________________________________ * A nem kívánt rész törlendő. ** Egy épületen belül, több lakás egyidejű mérősítése esetén valamennyi lakásra egy megállapodás köthető. Ez esetben a megállapodás utolsó oldalán valamennyi elkülönített vízhasználót fel kell sorolni a lakások megjelölésével, s a megállapodást valamennyi elkülönített vízhasználónak alá kell írnia. 
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6.) Az üzemeltető és az elkülönített vízhasználó tudomásul veszi, hogy az épület vízellátását illetően – a bekötési vízmérő(kö)n keresztül – továbbiakban is az üzemeltető és szolgáltató áll jogviszonyban.  Az épület bekötési vízmérőjén túli vízellátó rendszerét a továbbiakban is az üzemeltető, illetve az elkülönült vízhasználók közössége üzemelteti. 7.) A lakás mellékvízmérőjének üzembe helyezése után a vízmérő(kö)n mért fogyasztást a továbbiakban a szolgáltató az elkülönített vízhasználó felé számlázza, aki kötelezettséget vállal a vízdíj - közcsatornával ellátott épület esetében a víz- és csatornadíj - megfizetésére. 8.) A szolgáltató kötelezi magát, hogy az üzemeltető részére a bekötési vízmérőn mért vízmennyiségnek a mellékvízmérőkön mért mennyiséggel csökkentett részét számlázza le. Az üzemeltető kötelezi magát, hogy az így meghatározott vízmennyiség díját a továbbiakban is megfizeti a szolgáltatónak. 9.) Az elkülönített vízhasználó kötelezi magát, hogy – a lakás vízmérőin mért fogyasztás díjának a szolgáltató felé történő megfizetésén túl – az üzemeltető részére megfizeti az épület közösségi vízfogyasztásából (vagy az épület vezetékrendszerén bekövetkezett csőtörésből) adódó – 8. pont szerinti – vízdíj ráeső részét.  A közös vízdíj elkülönített vízhasználókra történő szétosztása az üzemeltető feladata. 10.) Az elkülönített vízhasználó és a szolgáltató kötelezi magát, hogy a mellékvízmérő felszerelésekor egymással mellékszolgáltatási szerződést kötnek. 11.) A szolgáltató üzletszabályzatában leírt módon, az ott ismertetett feltételekkel lehet kezdeményezni az egy bekötési mérő alá tartozó elkülönített vízhasználói helyek 100%-os mérősítettségét. Ha ezek (és amíg) a feltételek teljesülnek, jelen megállapodás 7-9. pontja helyett a 100/%-os mellékmérősítettségről szóló megállapodásban foglaltak az érvényesek. 12.) Jelen megállapodás az üzemeltető, a szolgáltató és az elkülönült vízhasználó együttes aláírásával válik érvényessé.  .........................................................., ……………év………………..hó………nap    …………………………………………..   üzemeltető   ………………………………………….. szolgáltató   …………………………………………..   üzemeltető  
    ………………………………………….. elkülönült vízhasználó  Több elkülönült vízhasználó esetén: Sorsz. Név Emelet, ajtó Aláírás 1.    2.    3.    4.    5.    Megjegyzés: Szükség esetén az elkülönült vízhasználók jegyzéke külön lapon folytatható.  Szolgáltató részéről 3 pld aláírt megállapodást átvettem: ………………………...…………... 


