
15. számú melléklet - 2/1. oldal

Megrendelő (Cég) neve:*

Cím/Székhely: ,

Levelezési cím: ,

Adószám:* - -

Cégjegyzékszám:* - -

Statisztikai számjel:* - - -

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:*

Bankszámlaszám: - -

Kapcsolattartó neve:*

Telefonszám: (+ 36) E-mail:

Egyéb megjegyzés:

Számlázási név:

Cím/Székhely: ,

Levelezési cím: ,

Adószám:* - -

Cégjegyzékszám:* - -

Statisztikai számjel:* - - -

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:*

Bankszámlaszám: - -

Kapcsolattartó neve:*

Telefonszám: (+ 36) E-mail:

Egyéb megjegyzés:

Felhasználó adatai:

Felhasználó (Cég) neve:*

Anyja neve:

Születési hely/idő:

Cím/Székhely: ,

Levelezési cím: ,

Adószám:* - -

Cégjegyzékszám:* - -

Statisztikai számjel:* - - -

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:*

Bankszámlaszám: - -

Kapcsolattartó neve:*

Telefonszám: (+ 36) E-mail:

Egyéb megjegyzés:

TOVÁBBI, KITÖLTENDŐ MEZŐK A 2. OLDALON TALÁLHATÓAK!

SZ - 1 

nyomtatvány

*Kérjük olvassa el a kitöltési segédletet. A nyomtatvány és a kitöltési segédlet elérhető 

ügyfélszolgáltunkon és a www.vcsm.hu oldalon.

Rögzítés dátuma:

Igénybejelentő/megrendelő 

szennyvíz-, csapadékvíz csatlakozás közmű 

törzshálózathoz/csatlakozás módosítása 

Átvette:

Érkeztetve:

Iktatószám:



15. számú melléklet - 2/2. oldal

Felhasználási hely adatai:

Cím: , hrsz.:

Az ingatlan rendeltetése:*

Használat jogcíme:*

tulajdonos bérlő egyéb:

A felhasználás jellege:

lakossági nem lakossági egyéb:

Van-e egyéb vízvételezési lehetőség? (fúrt kút, felszíni vízvételezés) igen nem

Rendelkezik az érintett ingatlan Szolgáltatási szerződéssel? igen nem

Amennyiben igen, akkor a Szolgáltatási szerződés száma:

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Megállapodás szám:*

Mértéke: víz: m³/nap,  szennyvíz: m³/nap

Az igénybejelentő / megrendelő tárgya:

Új szennyvíz bekötés Szennyvíz bekötés áthelyezés Szennyvíz bekötés átalakítás

Új csapapékvíz bekötés Csapapékvíz bekötés áthelyezés Csapadékvíz bekötés átalakítás

Megszüntetés Egyéb:

A fent kiválasztott munka kapcsán felmerült költség fizetési módja:

Banki átutalás: Pénztári befizetés:

Jóváhagyott terv iktatószáma:

Csatolt dokumentumok:

Szolgáltató által jóváhagyott terv 

Meghatalmazás*

Egyéb:

Dátum:

Igénybejelentő/Megrendelő (vagy képviselője) aláírása

A tervben egyértelműen megjelölt a VCSM ZRt. Szolnok [továbbiakban: Szolgáltató ] által végzendő 

szakipari szerelés munkák, a kiépített közüzemi rendszer geodéziai bemérésével és a műszaki átadás-

átvétellel együtt kerülnek megrendelésre. A szakipari anyagok típusát és minőségét a Szolgáltató 

határozza meg. Tájékoztatjuk, hogy a Megrendelő feladatköre a bontási, helyreállítási munkálatok és a 

szükséges engedélyek beszerzése, valamint az Üzletszabályzat mellékleteiben szereplő előírásoknak 

megfelelő tisztítóakna, ellenőrzőakna, fordítóakna, háziátemelő, stb.  kialakítása.

A megrendelés teljesítésének feltétele a Felhasználónak a Szolgáltató felé ne legyen közüzemi vagy 

egyéb tartozása és csatolva legyenek a szükséges mellékletek. 


