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Készülékhely azonosító:

Átjelentkezési lap

Folyószámla azonosító:

A szállított mennyiség alapján történő
elszámolási rendszerbe való átjelentkezéshez
2013. március 11-29. közötti időszakban
(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a Kitöltési útmutatót!)

1. A vízfogyasztási hely (ingatlan) adatai:
Település neve:
Irányítószám:

Helyrajzi szám:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

2. Igénylő adatai:
2/a. Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név:
Telefon :
1

Anyja neve:

-

-

-

E-mail :
1

2/b. Az igénylő ingatlanhoz fűződő jogállása (Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” jellel!)
Tulajdonos
Tulajdonos meghatalmazottja

3. Eljáró személy adatai:
Az eljáró azonos az igénylővel1:

igen

(Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” jellel!)

nem

Név:
Cím:
Telefon:

-

-

-

Az ingatlanhoz fűződő jogállás: (Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” jellel!)
Társasházi közös képviselő

Tulajdonközösség képviselője

Önkormányzati biztos

Felszámoló

Végelszámoló

Egyéb meghatalmazott

1 Nem kötelező kitölteni.

1

4. Fogyasztó adatai:
4.1. Bekötési (fő)vízmérő szerinti fogyasztó:
Bekötési (fő)vízmérő szerinti fogyasztó megegyezik az igénylővel2:
(Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” jellel!)

igen

nem

igen

nem

4.1/a. Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név:
Telefon1:

Anyja neve:

-

-

-

E-mail1:

5. Tulajdonos(ok) adatai3:
Az ingatlannak egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel2:
(Kérjük, jelölje a megfelelőt „X” jellel!)

5/a. Természetes személy
Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név:
Telefon :
1

Anyja neve:

-

-

5/b. Tulajdoni hányad:

-

E-mail :
1

/

6. Csatolt mellékletek:
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
Közgyűlési határozat (jegyzőkönyv), társasház esetén és/vagy nyilatkozat az összes tulajdonos hozzájárulásáról
Eljáró/képviselő meghatalmazása amennyiben eltér az igénylőtől

Fogyasztói nyilatkozat a szállított mennyiség alapján történő elszámolási rendszerbe való átjelentkezéshez:
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet
módosításával, a 23/2013 (II. 28.) számú Főv. Kgy. rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:
„(4) A rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó azon ingatlanok esetében, ahol nincs lehetőség a közcsatornára
kötésre, az ingatlantulajdonos 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra továbbra is igényelheti a Közszolgáltatótól,
hogy a települési folyékonyhulladék-kezelés általa fizetett egységnyi díja az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás
helyett kivételesen - a megadott időszakon belül - az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége
alapján, a rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint kerüljön megállapításra. Ha az ingatlantulajdonos a díjmegállapításnak
e módját 2012. március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin már igényelte, és arra jogosultságot
szerzett, az ingatlantulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában a díj 2015. március 1-jéig továbbra is az ingatlanon elszállításra átvett
települési folyékony hulladék mennyisége alapján kerül megállapításra.

1. Nem kötelező kitölteni.
2. Kérjük, amennyiben a válasz nem,
a tábla további részét is töltse ki!
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3. Több tulajdonos esetén kérjük a társtulajdonosok adatait külön
mellékletben megadni. Társasház esetén, a kérelemre vonatkozó
közgyűlési határozatot (jegyzőkönyvet) szükséges csatolni és/vagy
nyilatkozatot az összes tulajdonos hozzájárulásáról.

A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díjmegállapításának e módja az ingatlantulajdonos egyéni igénybejelentése
alapján, a 2015. március 1-jéig terjedő időszakra választható. A közszolgáltatás e kivételes módjának igénybevételi feltétele az,
hogy azt az ingatlantulajdonos, amennyiben korábban ezen jogosultságával nem élt, a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin
2013. március 11. és 2013. március 29. között a 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra személyesen kérelmezze.”
Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlanra vonatkozó átjelentkezési kérelmemmel hozzájárulok ahhoz, hogy a
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi (FTSzV) Kft. a nevemben eljárjon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél
tárolt közműrajz adataim elkérésében, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. adatbázisában lévő adataim ellenőrzésében.
A továbbiakban kijelentem, hogy a jelen kérelem aláírásával egyéni igénybejelentéssel élek az FTSzV Kft. felé, amelyben a
23/2013. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet szerinti lehetőséget választom, amely igénybejelentésre való jogosultságomat a következőkkel
támasztom alá:
• A közszolgáltatási díj megfizetési kötelezettségemnek eleget tettem, az FTSzV Kft. felé közszolgáltatási
   díjtartozásom nem áll fenn;
• Egyidejűleg csatolom az FTSzV Kft. részére az egyedi fogyasztói azonosításomhoz szükséges adatokat.
Tudomásul veszem, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.)
Főv. Kgy. rendelet 11. §-a értelmében a fenti adataim kezelésére az FTSzV Kft. jogszabályi felhatalmazás, valamint a jelen önkéntes
hozzájárulásom alapján jogosult.
Egyidejűleg kijelentem, hogy a jelen kérelmem jogszerűsége igazolása érdekében az FTSzV Kft. részére átadott adatok megfelelnek
a valóságnak. Kijelentem, hogy tudomásul veszem azt, hogy valótlan adatszolgáltatás esetén az FTSzV Kft. jogosult a jelen
kérelmemet elutasítani, illetve az ingatlanom esetében a vízfogyasztáson alapuló elszámolást alkalmazni.
Kijelentem, hogy ezzel egyidejűleg a teljes vízfogyasztás után biztosított, 10 %-os locsolási kedvezményről és az elkülönített
locsolási mellékmérő kedvezmény igénybevételéről lemondok.

Budapest, …………………………………………………
………………………………………………………

………………………………………………………

Igénylő (vagy a nevében eljáró) aláírása

bekötési (fő)vízmérő szerinti fogyasztó aláírása

Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Szeretnénk e Kitöltési útmutatóval segítséget nyújtani a gyors és kényelmes ügyintézéshez. A hatékony adatfeldolgozás érdekében
kérjük, a nyomtatványt olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel szíveskedjék kitölteni.
Az alábbi menüpontoknál kérjük, vegyék figyelembe a következőket:
ad. 2.

Az igénylő adatait tartalmazza. Igénylő az a természetes személy, társasház, vagy fogyasztói közösség, aki az ingatlan
tulajdonosaként, vagy egyéb jogcímen használójaként, a vonatkozó jogszabályok szerint, jogosult az igénybejelentést
kezdeményezni. Amennyiben az igénylő nem azonos az ingatlan tulajdonosával, vagy az ingatlannak több tulajdonosa
van a kérelem benyújtásakor a tulajdonos(ok) hozzájárulását is szükséges csatolni.

ad. 3.

Az igénylő nevében eljáró személy adatait tartalmazza. A z igénylő nevében eljáró személy az lehet, aki az igénylő
meghatalmazásával beadhatja a kérelmet és elviheti elkészült válaszlevelünket.

ad. 4.

Fogyasztó adatait tartalmazza. Abban az esetben kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy a
bekötési (fő)vízmérő vagy mellékvízmérő szerinti fogyasztó személye eltér az igénylőtől.

ad. 5.

A tulajdonos adatait tartalmazza. Nem kell részletesen kitölteni, amennyiben úgy nyilatkoznak, hogy az ingatlannak
egy tulajdonosa van és a tulajdonos megegyezik az igénylővel. Több tulajdonos esetén a társtulajdonosok adatait külön
mellékletben szükséges csatolni. Társasház esetén, a kérelemre vonatkozó közgyűlési határozatot (jegyzőkönyvet)
szükséges csatolni.

Amennyiben az igénylő gazdálkodó szervezet, tájékoztatjuk, hogy a 23/2013. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet szerinti egyéni
igénybejelentési kérelem benyújtására nem jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 10. § valamint 12. §-a rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás kapcsán kötelesek írásbeli szerződést kötni a Közszolgáltatóval, amely szerződésben kell a Feleknek a
közszolgáltatási díjról rendelkezniük. A gazdálkodó szervezet, valamint a Közszolgáltató ettől akkor térhetnek el, amennyiben
a gazdálkodó szervezet az idézett 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-a rendelkezései alapján a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele alól kijelentkezett, tehát a közszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nem köteles igénybe venni.

3

