KITÖLTÉSI SEGÉDLET
a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok ügyfélszolgálatán
rendszeresített formanyomtatványokhoz

A formanyomtatványok beszerezhetőek a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt.
Szolnok [továbbiakban: VCSM ZRt. Szolnok] központi ügyfélszolgálati irodájában
(5000 Szolnok, Vízmű u. 1.), a belvárosi ügyfélközpontban (5000 Szolnok, Kossuth
tér 9.), valamint a letölthetőek a www.vcsm.hu internetes oldalról. Kérjük a
nyomtatványokat nyomtatott betűvel, olvashatóan kitölteni.
Az alábbiakban a formanyomtatványokon szereplő egyes adatmezők kitöltésére
vonatkozó, valamint az ügyintézéshez kapcsolódó általános információ található.
Adószám/ Cégjegyzékszám/ Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma/
Kapcsolattartó neve/ Közműfejlesztési Megállapodás szerződésszáma: Csak
gazdálkodó szervezet esetében szükséges kitölteni.
A megrendelés tárgya: A szakfelügyelet, helyszíni szemle idejét 8 munkanappal
előre bejelenteni szükséges. Felhasználási hellyel kapcsolatos ügyintézés során, ha
a megrendelő nem tulajdonosa az érintette ingatlannak, akkor az M-5
formanyomtatvány benyújtása szükséges.
Az ingatlan vagy munka, amellyel kapcsolatban az eljárást megrendeli: Csak az
adott ügyintézésben értelmezhető mezők kitöltése szükséges.
Díjak: A megrendelt szolgáltatás díja a www.vcsm.hu internetes oldalon
megtekinthető árjegyzék alapján számítandó, mely a Teljesítési igazoláson kerül
feltüntetésre.
Felhasználó (Cég) neve, Megrendelő (Cég) neve: Cég esetén szükséges csatolni
a 60 napnál nem régebbi Cégkivonatot és az Aláírási Címpéldányt.
Fizetési mód: Amennyiben a megrendelő a megrendelt dokumentumokat nem
személyesen kívánja átvenni, abban az esetben lehetőség van postai úton történő
kézbesítésre is. Ebben az esetben a Megrendelőn számlázási névként megjelölt
társaság, illetve egyéni vállalkozó részére előlegbekérő kerül kibocsátásra. A VCSM
ZRt. Szolnok az előleg összegének bankszámláján történő jóváírásának napjával
előlegszámlát bocsát ki, valamint a megrendelő postai címére elküldi a megrendelt
dokumentumokat és 2 példányban a teljesítési igazolást. A teljesítési igazolás egy
példányát aláírás után postafordultával vissza kell küldeni a VCSM ZRt. Szolnok
részére. Az aláírt és visszaküldött teljesítési igazolás kézhezvételét követően a
VCSM ZRt. Szolnok kiállítja a végszámlát.
Használat jogcíme: Amennyiben a Felhasználó a felhasználási helynek nem
tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója szükséges a tulajdonosi
hozzájárulás, valamint 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (TAKARNET
rendszerből származó másolat megfelel) mellékelése.

Hozzájáruló nyilatkozat: A tervezett beruházással érintett ingatlan(ok)
tulajdonosainak, valamint a VCSM ZRt. Szolnokkal szerződésben álló felhasználó
hozzájáruló nyilatkozata.
Ingatlan rendeltetése: Kérjük, jelölje meg milyen az érintett ingatlan jellege. Pl.:
Lakóház, gazdasági épület, telephely, garázs, műhely, stb.
Meghatalmazás: A Meghatalmazás benyújtható az M-5 formanyomtatványunkon,
vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény vonatkozó szabályozásai alapján
elkészített okiratban.
Megrendelői aláírás dátuma: A végszámlán ez a dátum fog szerepelni, mint a
teljesítés dátuma.
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Megállapodás szám: A nem lakossági ivóvízés csatornahálózat szolgáltatási keretének víziközmű-fejlesztési hozzájárulással
történő biztosítására vonatkozó megállapodás fejlécében található Megállapodás
szám és Számlaszám. Nem lakossági felhasználóknak a 2011. évi CCIX. törvény 69.
§-a szerint rendelkeznie kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodással.
Amennyiben még nem rendelkezik Szolgáltatási szerződéssel, szükség van kitöltött
VSZ-1 formanyomtatványra. M-1 formanyomtatvány esetén a megrendelés
tárgyának függvényében nyilatkozatunk kiadásának feltétele víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás összegének kiegyenlítése a mindenkor érvényes árjegyzék alapján.
Közműnyilatkozat kiadásának feltétele, a Felhasználónak a Szolgáltató felé ne
legyen közüzemi vagy egyéb tartozása, csatolva legyenek a szükséges mellékletek
és igazolva legyen a nyilatkozat kiadásának díja. A közműnyilatkozat díjai teljesítési
igazolásban szereplő, az érvényes Árjegyzék alapján számlázandóak.

