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IGÉNYBEJELENTÉS 
 

 
1. A bekötéssel érintett ingatlan adatai 

Település neve:  

Irányítószám:  Helyrajzi szám:  

Közterület neve, jellege (út, utca, krt., tér, stb.):  

Házszám:  Épület:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:  

 

 

 
2. Kérelmező és/vagy tulajdonos adatai 

a.) Természetes személy 

Név:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Születési hely, idő:  

Születési név:  Anyja neve:  

Telefon:  E-mail*:  

b.) Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó 

Név:  

Képviselő neve:  Anyja neve:  

Székhely:  

Telephely:  

Levelezési cím:  

Adószám.  

Bankszámlaszám:  

Cgj. szám, vállalkozói ig. szám:  

Telefon:  E-mail*:  

c.) Az igénylő ingatlanhoz fűződő jogállása (kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Tulajdonos Bérlő Haszonélvező Kezelő Beruházó Egyéb használó 

* Nem kötelező kitölteni 
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3. Eljáró személy/tervező adatai 

Az eljáró azonos az igénylővel:                                                  igen                             nem 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Név:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Telefon:  

Tervező eng. és kam.-i tgs.sz  

Az ingatlanhoz fűződő jogállása (kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

     Társasházi közös képviselő                                                                              Tulajdonközösség képviselője                            

      Felszámoló                                                     Végelszámoló                                               Egyéb meghatalmazott 

 

 

4. Felhasználó (kérelmező) és/vagy bérlő adatai: 

A felhasználó (kérelmező) megegyezik az igénylővel: 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!)                                                                                                igen                  nem 

a.) Természetes személy 

Név:  

Lakcím:  

Levelezési cím:  

Születési hely, idő:  

Születési név:  Anyja neve:  

Telefon:  E-mail*:  

b.) Gazdálkodó szervezet, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó 

Név:  

Képviselő neve:  Anyja neve:  

Székhely:  

Telephely:  

Levelezési cím:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

Cgj. szám, vállalkozói ig. szám:  

Telefon:  E-mail*:  

* Nem kötelező kitölteni 
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5. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizető adatai: 

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizető megegyezik az igénylővel: 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!)                                                                                                igen                  nem 

Név:  

Székhely:  

Telephely:  

Cég képviselő neve:  Anyja neve:  

Levelezési cím:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

Cgj. szám, vállalkozói ig. szám:  

Telefon:  E-mail*:  

* Nem kötelező kitölteni 

 

 

6. Közös képviselő, társtulajdonos hozzájárulása: 

Alulírott tulajdonostárs és/vagy közösképviselő hozzájárulok , hogy a kérelmező 

mellékvízmérőt/ikermérőt szereltessen be. 

 

Dátum:………………………                                                         

Aláírás:                                       ………………………………… 

Név nyomtatott betükkel:           ………………………………… 

 

 

7. Csatolt mellékletek: 

Tulajdoni lap  

Térképmásolat  

Közös képviselő hozzájárulása társasház esetén  

Tervdokumentáció  

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 
8. A tervezett építés  

 

Családi ház 

Társasház 

Hétvégi ház 

 

Emeletráépítés 

Tetőtérbeépítés 

Lakásleválasztás 

 

Fürdőszoba kialakítás  

Korszerűsítés 

Új vízbekötés 

 

Új szennyvíz bekötés 

Egyéb átalakítás: 

 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Tervezett épület alapterülete: 

300 m2 vagy annál kisebb                                                                       300 m2-nél nagyobb 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

Jelenleg vízzel ellátott lakások 

száma:                                db 

Tervezett lakások száma:                            

                                                                          db 

Az ingatlan meglévő bekötéssel ellátott:         igen              nem    (kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

 

1. Mérő gyáriszám:                      2. Mérő gyáriszám:                   3. Mérő gyáriszám: 

(kérjük a vízdíjszámlán szereplő gyáriszámot megadni) 

 

Az ingatlan előtt az utcában törzscsatorna van:                                igen                            nem    

 

Az ingatlan előtt az utcában ivóvíz-törzshálózat van:                       igen                            nem    
 

(kérjük a megfelelőt aláhúzni!) 

 

 

Ivóvízigény:                 m3/nap 

Kibocsátani tervezett: 

Szennyvíz mennyiség:                              m3/nap 

Csapadékvíz mennyiség:                          m3/nap 

Tüzivízigény:  

vízbekötésről:                    m3/nap 

tűzcsapról:                         m3/nap 

Összesen: 

Tüzivíz:                               m3/nap 

Szennyvíz:                          m3/nap 

Csapadékvíz:                      m3/nap 
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Nyilatkozatok: 

 

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 6. § (1) bekezdése szerint 

víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. 

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 8. § (1) bekezdése alapján, ha 

a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a 

víziközmű tulajdonát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért 

felelősre átruházza.  

A fentieknek megfelelően a következő nyilatkozatot teszem: 

 

 

1. Alulírott vállalom, hogy az igénybejelentőn szereplő saját forrásból megépített 

víz/csatorna bekötővezeték tulajdonjogát - annak elkészülte után - térítésmentesen 

átadom a SZMJV Önkormányzatának, mint a víziközművek tulajdonosának. A 

bekötővezeték üzemeltetője a Szegedi Vízmű Zrt. 

 

 

2. Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok, illetve a csatolt 

mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

3. Tudomásul veszem, hogy ikermérő beszerelés esetén, amennyiben az ingatlan 

csatornás vízdíjat fizet, úgy a beszerelt ikermérő után is csatornás díjat kell fizetni. 

 

 

4. Alulírott felhasználó tudomásul veszem, hogy az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-

törzshálózat fedlapszintje alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan 

elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével 

biztosítanom kell. 

 

 

 

Szeged, ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

       igénylő (vagy a nevében eljáró) aláírása 

 

 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük együttműködését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kivételes esetben további adatok bekérésére is 

szükség lehet, amit természetesen írásban vagy telefonon jelzünk. 


