BEJELENTÉS A FELHASZNÁLÓ / ELKÜLÖNÜLT VÍZHASZNÁLÓ, SZÁMLAFIZETŐ
SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSÁRÓL, IGÉNYBEJELENTÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE
Felhasználási hely kód(ok):
Partner kód:

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni, a megfelelő választ a négyzetekben ”X”-el jelölni!

A változás bejelentés oka:
□ Felhasználó / Elkülönült vízhasználó személyében történt változás
□ Számlafizető személyében történt változás
1.
Felhasználási hely Szolgáltatónál nyilvántartott adatai (Szolgáltató tölti ki):
Felhasználási hely címe:
helység

közterület neve,

Felhasználás célja : □ lakossági
□ nem lakossági (közületi)
Felhasználási
helyen
felszerelt
vízmérő
(k)
nyilvántartás szerinti adatai:
Igénybevett szolg: ivóvíz / szennyvízelvezetés

hsz. em/ajtó/hrsz.

Felhasználás jellege: □ állandó

□ időszakos

Mérőhely állapota: aktív / korlátozva / szünetel / kiszerelve

Vízmérő fajta: bekötési vízmérő / bekötési főmérő / mellékvízmérő Vízmérő gyári száma: ………………….……… típusa, átmérője: ……………………
vipak1: ………………………………… vipak2: ………………………………… utolsó leolv. dátuma: …………………………….……. mérőállása: …………………… m3

(kapcsolódó főmérő felh.hely kódja: ……………….……… gyári száma:……………..……….... utolsó leolv. dátuma: ………………….......…..mérőállása: …………………… m3)
A korábbi Felhasználó szerződésében rögzített napi közműfejlesztési kvóta (m3/nap):

ivóvíz: ……………

szennyvíz: …………….

Felhasználási helyen a változás bejelentés időpontjában fennálló díjhátralék / túlfizetés összege : ……………….. Ft
2.
Jelenlegi (nyilvántartott) Felhasználó/Elkülönült vízhasználó:
Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

Anyja neve:

+36

Telefonszám:

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

-

-

Levelezési/számlaküldési (új) cím:
(kitöltése kötelező!)

ir.sz.

helység

közterület
neve

jellege

házszám

helyrajzi
szám

em./ajtó

Új Felhasználó/Elkülönült vízhasználó adatai:
Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
3.

Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

+36

Telefonszám:

Anyja neve:

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

-

-

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

Levelezési/számlaküldési cím:
ir.sz.

helység
közterület
neve

4.

jellege

házszám

helyrajzi
szám

em./ajtó

A változás és az elszámolás adatai:

A bekövetkezett változás időpontja:

A fogyasztásmérő(k) gyári száma

állása m3:

A felhasználási helyen a záró elszámoló számla kibocsátását követően fennálló teljes díjhátralék/túlfizetés megfizetésére köteles/jogosult:

□ a korábbi Felhasználó/ Elkülönült vízhasználó, Számlafizető
□ az új Felhasználó/Elkülönült vízhasználó, Számlafizető
□ A változás keltét követő időszakra kibocsátott számlák utólagos módosítására nem tartok igényt, folyamatos átírást kérek.

BEJELENTÉS A FELHASZNÁLÓ / ELKÜLÖNÜLT VÍZHASZNÁLÓ, SZÁMLAFIZETŐ
SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSÁRÓL, IGÉNYBEJELENTÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE
Jelenlegi (nyilvántartott) Számlafizető adatai:
Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
5.

Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

+36

Telefonszám:

Anyja neve:

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

-

-

Levelezési/számlaküldési (új) cím:
(kitöltése kötelező!)

ir.sz.

helység

közterület
neve

6.

jellege

házszám

helyrajzi
szám

em./ajtó

Új Számlafizető adatai:

Természetes személy neve,
gazdálkodó szervezet elnevezése:
Gazdálkodó szervezet
képviseletére jogosult személy neve:

Telefonszám:

Anyja neve:

+36

Lakcíme:

Születési hely, idő:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

-

Nyilvántartási szám:
Bankszámla sz.:

-

-

-

-

Levelezési/számlaküldési cím:
ir.sz.

helység
közterület
neve

7.

Választott díjfizetés módja:
□ Csoportos beszedési megbízás

□ Készpénzátutalási megbízás (csekk)

Bankszámla száma:
(banki Felhatalmazás nyomtatvány csatolandó!)
8.
Egyéb adatok:
Új felhasználás célja: □ Lakossági
Új felhasználás jellege: □ Állandó

jellege

házszám

helyrajzi
szám

□ Átutalás

-

□ Nem lakossági (közületi)
□ Időszakos

em./ajtó

-

Felhasználási helyen lakók száma: ___________ fő
m3 /hó
Részszámlákban kért átalány:

A korábbi Felhasználó a saját közműfejlesztési kvótája átadásához hozzájárul:
□ igen, átadott kvóta mértékéke (m3/nap):
ivóvíz: ………
□ nem járul hozzá
Igényelt új közműfejlesztési kvóta (m3/nap) v. bővítése:
ivóvíz: ………

szennyvíz: ………
szennyvíz: ………

Megjegyzések:

Csatolt mellékletek: ______ db

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bejelentés kelte: ____________________ helység,

év

hó

nap

Aláírásommal igazolom, hogy adataim a valóságnak megfelelnek. A felhasználási hely víziközmű-szolgáltatásával kapcsolatos, a Borsodvíz Zrt. nyilvántartásában szereplő
műszaki adatokról, az igénybevett szolgáltatásokról, a mérőhely állapotáról és az esetleges díjhátralékról szóló tájékoztatást megismertem és tudomásul veszem, hogy a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 51. § (5) és 58. § (1) értelmében, ha a korábbi közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelés áll fenn, akkor az
adott felhasználás hely tekintetében a Szolgáltató a vízszolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti, függetlenül az új Felhasználóval kötött szerződéstől.
_________________
korábbi Felhasználó/ Elkülönült vízhasználó

__________________
új Felhasználó/ Elkülönült vízhasználó

__________________
korábbi Számlafizető

__________________
új Számlafizető

