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Tervezett törzshálózati
víziközmű létesítmény
megvalósításáról

(Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Alulírott:
felhasználási hely:
gazdálkodó szervezet*
cégnév:

magánszemély**
neve:

címe, elérhetősége:

anyja neve:

cégjegyzék száma:

szül.hely, idő:

törzsszáma:

lakcíme:

képviselője:

szig.száma:

kijelentem, hogy a beruházásomban megvalósuló tervezett víziközmű létesítményeket a vonatozó előírások
figyelembevételével, a víziközmű törzshálózat üzemeltetőjével történő egyeztetést követően:
- megterveztetem, arra jogosult tervezővel,
- a kész engedélyezési terveket a BAKONYKARSZT Zrt-nek (továbbiakban: leendő üzemeltetőnek)
szolgáltatói hozzájárulás céljából benyújtom,
- kijelentem, hogy a szolgáltatói hozzájárulásban előírtakat betartom, a szolgáltató előírása alapján a terveket
szükség esetén módosíttatom és a módosított, a leendő üzemeltető által jóváhagyott terveket vízjogi
létesítési engedélyezésre benyújtom,
- az engedélyezett tervek alapján, a leendő üzemeltetővel egyeztetve, elkészíttetem a kiviteli terveket,
amelyekből 1 példányt, legkésőbb a munkaterület átadásig, a leendő üzemeltetőnek átadok,
- a munkaterületet átadom, amelyre meghívom a leendő üzemeltetőt, az érintett hatóságokat és az egyéb
közmű üzemeltetőket,
- a kivitelezés során a szolgáltatói hozzájárulás szerinti üzemeltetőt vagy megbízom műszaki ellenőrzéssel,
vagy lehetőséget biztosítok számára saját hatáskörben végzett műszaki ellenőrzésre,
- a jóváhagyott engedélyezési tervtől való kivitelezési eltérés esetén, a vízjogi létesítési engedélyt
módosíttatom,
- a kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárást kezdeményezek, amelyre
meghívom a leendő üzemeltetőt, az érintett hatóságokat és az egyéb közmű üzemeltetőket.
A műszaki átadás sikeres lebonyolítása érdekében, a „műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges
TÁJÉKOZTATÓ”-ban felsorolt dokumentumokat megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a műszaki átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárás jelen nyilatkozatban
rögzítettektől történő eltérése esetén nem zárható le, ezért a víz- és csatornaszolgáltatás nem kezdhető meg!
Jelen nyilatkozatommal kötelezettséget vállalok arra, hogy a vízjogi létesítési engedély szerint
megvalósult víziközmű tulajdonjogát – a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 8. § alapján
- legkésőbb a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában - az ellátásért felelős (települési
önkormányzat) részére szerződéssel átruházom.
Dátum: ………………………………………: (év/hó/nap)
P.H.

………………………………………..
cégszerű aláírás*
………………………………………..
aláírás**

P.H.

………………………………………..
illetékes önkormányzat aláírása

