Közületi víz-/csatornabekötés és szakfelügyelet megrendelő
(a megrendelés feltétele a Pannon-Víz Zrt. Műszaki Csoportja által
jóváhagyott, véleményezett terv megléte)
Építési hely címe: ..........................................................................................................
Helyrajzi száma: ............................................................................................................
Megrendelő adatai:
Cégnév: .........................................................................................................................
Képviselő neve: .............................................................................................................
Székhely: .......................................................................................................................
Számlázási cím: ............................................................................................................
Az előlegbekérő levelet e-mailben kérem:
E-mail: ...........................................................................................................................
Tel.: ....................................................... Fax: ...............................................................
Adószám:.......................................................................................................................
Tulajdonviszonyok (a megfelelő aláhúzandó):
- A megrendelő egyben kizárólagos tulajdonosa is az inatlannak,
melyre a szolgáltatást igényli
- A megrendelő egyéb jogcímen rendeli meg a szolgáltatást (bérlő,
kivitelező, résztulajdonos, stb.) – ez esetben tulajdonosi
hozzájárulás szükséges:
Név/Cégnév: ..................................................................................................................
Képviselő neve: .............................................................................................................
Székhely: .......................................................................................................................
Tel.: ....................................................... Fax: ...............................................................
Adószám:.......................................................................................................................
Aláírásommal és – gazdálkodó, ill. hivatalos személy esetén – bélyegzővel
ellátva
hozzájárulásomat
adom,
hogy
a
fenti
építési
helyre,
a
tulajdonomat, ill. a cég/önkormányzat/egyéb tulajdonát képező ingatlanra
a fenti kérelmező az alábbi munká(ka)t megrendelje:

Győr, 20 ...........................................
................................................................
megrendelő

Szolgáltatás típusa (a megfelelő aláhúzandó):
- vízbekötés,
átmérője:………………………………………
o vízmérő
mérete:………………………………………
- mérőfelszerelés,
mérete:………………………………………
- vízbekötés megszüntetés
- mérőcsere más átmérőre: …NA…………………ról, NA …………………ra
- szüneteltetés (mérő leszerelése a bekötés lezárásával)
- ikresítés …………………………………db, mérete: ………………………………
- csatornabekötés
o – aknára,
fm: ………………………………………
o – gerincre, fm: ………………………………………
o – csonkra: fm: ………………………………………
- szakfelügyelet, óra: ………………
munka megnevezése (amihez a szakfelügyeletet megrendeli):
............................................................................................................................
- egyéb:…………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................................
A vízdíjszámla fizetőjének adatai (név, cím, adószám, cégbélyegző,
aláírás):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
………………………………………
Közműfejlesztési hozzájárulás
A közműfejlesztési hozzájárulás rendezésre került.
Egyéb: ...........................................................................................................................
Magánszemély
beruházók
esetén
kérjük
a
területileg
illetékes
önkormányzat igazolását (lakásszám megjelölésével)!
………………………………………
ügyintéző
(A munkálatokhoz szükséges földmunka elvégzése, valamint a közterület-bontási
engedély beszerzése a beruházó feladata.
A megrendelőt levélben, vagy e-mailben kérjük eljuttatni a Pannon-Víz Zrt. Műszaki
Csoportjához.)

Győr, 20 ...........................................

................................................................
megrendelő
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NYILATKOZAT
a 2007. évi CXXVII. Általános forgalmi adóról szóló törvény 142.§ (3)
adóalanyiságról, valamint a 2008.évi VII. egyes adótörvények módosításáról
szóló törvény 8.§ b) pontja szerinti építési-hatósági engedély kötelezettségéről
Munkavégzés helye:
(gazdálkodó szervezet/magánszemély neve)
Alulírott:........................................................................................................................
Székhely: ......................................................................................................................
Adószám: .....................................................................................................................
Egyéni vállalkozói igazolvány száma: ............................................................................
Vállalkozás képviselőjének neve: ..................................................................................
Nyilatkozom, hogy: ........................................................................................................
(a megfelelő rész x-el jelölendő)

□ Társaságunk/egyéni vállalkozásom belföldön nyilvántartásba vett áfa alany. A
részünkre elvégzett szolgáltatás nem tartozik a fordított adózás alá, ezért a
számlát ÁFA-val növelten kérjük kiállítani.
□ Az általam megrendelt szolgáltatás ingatlan létrehozatalára, bővítésére,
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányul, amely építési hatósági
engedély köteles, ezért fordított adózás alá esik. Az ellenértékről készített
számlát részemre áfa nélkül kell kiállítani. A számla alapján felszámított áfa-t
az adóhatóság felé rendezem.
□ Társaságunk/egyéni vállalkozásom nem áfa alany, ezért a számlát a
szolgáltatás ellenértékéről általános forgalmi adóval növelten kérem kiállítani.

Kelt.: ......................................................

p.h.

.........................................................
cégszerű aláírás

