BEJELENTŐ LAP
FELHASZNÁLÓ VÁLTOZÁS ESETÉN
Felhasználási hely:
Felhasználási hely címe:__________________________________________________
Felhasználó azonosító száma:______________________________________________
Fogyasztásmérő berendezés gyári száma:_____________________________________
Fogyasztásmérő állása a birtokátruházás napján:________________
_______________
Változás dátuma:_______________________________________________________
Változás jogcíme:
adásvétel / ajándékozás / öröklés / árverési vétel / haszonélvezeti, özvegyi jog / bérlet /
egyéb:_________________________________________________________________
Korábbi Felhasználó
Név:___________________________________________________________
Anyja születési neve:_____________________________________________________
Születési helye és ideje:___________________________________________________
Lakcíme:_______________________________________________________________
Új lakcíme: _____________________________________________________________
Felhasználói azonosító száma: ______________________________________________
Nem természetes személy esetén:
Név:___________________________________________________________________
Székhely:_______________________________________________________________
Adószám:_______________________________________________________________
Cégjegyzékszám:_________________________________________________________
Alulírott korábbi Felhasználó a felhasználó változásra tekintettel a fenti felhasználási helyre
vonatkozó közszolgáltatási szerződést felmondom. A felmondás az új Felhasználóval kötött
közszolgáltatási szerződés hatálybalépésének napján hatályosul.
A korábbi Felhasználó tudomásul veszi, hogy az átírás alapvető követelménye az adott
felhasználási helyen fennálló tartozás, továbbá a helyszíni ellenőrzés során esetlegesen
felmerülő szabálytalanságból adódó, a Szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott
mindennemű költség megfizetése.
Új Felhasználó
Név:____________________________________________________________________
Anyja születési neve:_______________________________________________________
Születési helye és ideje:_____________________________________________________
Lakcíme: ________________________________________________________________
Nem természetes személy esetén:
Név:___________________________________________________________________
Székhely:_______________________________________________________________
Adószám:_______________________________________________________________
Cégjegyzékszám:_________________________________________________________

Alulírott új Felhasználó tudomásul veszem, hogy a jelen bejelentés egyben közszolgáltatási
szerződés megkötésére való igénynek minősül.
Új és korábbi Felhasználó tudomásul veszi a Szolgáltató tájékoztatását, hogy a Szolgáltató a
korábbi közszolgáltatási szerződés szerint fennálló rendezetlen követelése esetén az adott
felhasználási hely tekintetében a 2011. évi CCIX. törvény 58. § (1) bekezdése szerint járhat el.
 A korábbi és új Felhasználó a jelen bejelentés aláírásával kijelenti, hogy nem tud felajánlani olyan
30 napon belüli időpontot, mely során a korábbi és az új Felhasználó együttes jelenlétében a Szolgáltató
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 60. § (9) szerinti szolgáltatói ellenőrzést végre tudja hajtani. A
felhasználók a fogyasztásmérő berendezés állását, a mérőberendezés, illetve a leszerelést
megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát, sértetlenségét ellenőrizték.
Az új Felhasználó aláírásával elismeri, hogy jelen bejelentés napjától őt terheli a közszolgáltatási
szerződésben foglaltak teljesítése, és a Szolgáltató igényt érvényesíthet felhasználói szerződésszegés
esetében a Felhasználóval szemben.
 A korábbi és az új Felhasználó jelen bejelentés aláírásával kijelenti, hogy 30 napon belüli időpontot
kíván egyeztetni a Szolgáltatóval (ügyfélszolgálati munkatárssal) a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
60. § (9) szerinti szolgáltatói ellenőrzésre, mely alkalommal a kijelentkező és a bejelentkező Felhasználó
egyidejű jelenlétében társaságunk képviselője jegyzőkönyvben a fogyasztásmérő berendezés állását és
a mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel
megállapított állapotát, és minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. Helyszíni ellenőrzést biztosító
személy neve, elérhetősége az időpont egyeztetés miatt:
Név: ________________________________________
Telefonszám:__________________________________
Az új Felhasználó részéről tudomásul veszem, hogy az említett időpontban köteles vagyok a Szolgáltatót
az ingatlanra beengedni és az ellenőrzési tevékenysége végzéséhez mindennemű segítséget megadni.
Amennyiben ezt nem teszem meg, az Üzletszabályzatában meghatározottak alapján köteles vagyok az
újbóli kiszállással kapcsolatban felmerülő költségét megfizetni.

Csatolt mellékletek száma: _______
A jelen bejelentés megtételének bizonyítása a Felhasználót terheli, így elévülési időn belül
megőrzendő!
Bejelentés kelte:___________________________
________________________________
korábbi felhasználó

__________________________________
új felhasználó

A bejelentés 1 példányát a Szolgáltató átvette:
Dátum: ____________________

Aláírás: ___________________________

