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Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

 

MEGRENDELŐ IVÓVÍZ, CSATORNA BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉRE 
I. Megrendelő adatai 

Megrendelő neve: Vevő azonosító: 

Anyja neve: Engedélyezett terv iktatószáma:  

Születési hely: Születési idő: Terv száma: 

Lakcím / székhely 

Település: Irányítószám: 

Közterület: Házszám: 

Épület: Emelet: Ajtó: 

Vezetékes telefonszám:  Mobil telefonszám:  

Levelezési/számlázási 

címadatok 

(amennyiben a 

lakcímtől/székhelytől  

eltérő cím) 

Név / cégnév: 

Település: Irányítószám: 

Közterület: Házszám:  

Épület: Emelet:  Ajtó:  

Nem lakossági felhasználó esetén kitöltendő adatok: 

Cégjegyzékszám: Cégjegyzésre jogosult: 

Pénzintézet, bankszámlaszám: Adószám:  

II. A bekötés létesítésében érintett felhasználási hely / leendő felhasználási hely címadatai: 

Irányítószám: Település:  

Utca: Házszám:  

Épület:  Emelet: Ajtó: Helyrajzi szám:  

III. A megrendelés tárgya (A megfelelőt kérjük bejelölni!) 

☐ Új ivóvíz bekötés/ikresítés  ☐ Új szennyvíz bekötés 

☐ Mellékmérő beépítés  ☐ Meglévő szennyvíz bekötés áthelyezés/ bővítés 

☐ Meglévő bekötés átépítés/bővítés/ áthelyezés   

IV. A vízfelhasználás célja: 

☐ Lakossági     ☐ Nem lakossági (vállalkozás, intézmény) 

V. A vízfelhasználás jellege: 

☐ Állandó (vízfelhasználás egész évben folyamatos) 

☐ Idény jellegű (vízfelhasználás jellemzően 05.01.-09.30. között) 

Havi részszámla mennyiség:_____ m3/hó 

VI. A bekötés létesítésének feltételei: 

A bekötővezeték építéséhez a szükséges földmunkát és a vízmérő/ellenőrző aknát a Szolgáltató által jóváhagyott 

tervnek megfelelően a Megrendelőnek kell elkészíteni. 

☐ A munkaárok a bekötéshez rendelkezésre áll, melyet jelen kérelem mellékleteként csatolom 

☐ A munkaárok a bekötéshez nem áll rendelkezésre, a közterület bontási engedélyt e-mailben megküldöm 

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban előírtak szerint a bekötés díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, 

valamint a közterület bontási engedély kérelmet (minimum 30 napra szóló) megküldeni a helyileg illetékes 

ügyfélszolgálat e-mail címére. A bekötést közterület bontási engedély megküldését követően áll módunkban 

elvégezni. 

Kelt.:    

              

Megrendelő aláírása 

http://www.dpmv.hu/
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