Délzalai Víz -és Csatornamű Zrt.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a
tel.szám: 93/509-540
e-mail: dzviz@dzviz.hu

Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Mellékvízmérő csere dokumentum
1. Elkülönített felhasználási hely adatai
település:

közterület:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

vevőazonosító (vízdíj számlán megtalálható):

2. Elkülönített felhasználó adatai
Név:
Anyja neve1:
Születési hely1:

Születési idő1:

év

hó

nap

Adószám1 (nem lakossági felhasználás esetén):
irányítószám:

Lakcím/székhely:
házszám:

település:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Levelezési cím (ha eltér a lakcím/székhely címtől):
Név:
irányítószám:

település:

házszám:

épület:

telefonszám2:

3. Csere oka

hitelességi idő lejárt

újrahitelesítés miatt

4. Mérő típusa

lakás-mellékvízmérő

locsoló-mellékvízmérő

meghibásodás miatt

5. Mérőcserét végző
víziközmű-szolgáltató
felhasználó vagy megbízottja
Név:
telefonszám:
Kapcsolattartási cím:
házszám:

irányítószám:

település:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Nyilatkozom, hogy a 7. pontban feltűntetett mellékvízmérők cseréjét a az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével végeztem el.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok, különös tekintettel a biztonsági záróelem állapotára, valamint
a mérő(k) kiszerelési mérőállás(á)ra vonatkozóan a valóságnak megfelelnek. A mérő(k) kiszerelését megelőzően a mérőhelyről és a mérő(k)
állásáról fényképfelvételt készítettem, azt 5 évig megőrzőm és szükség esetén a Szolgáltató rendelkezésére bocsátom.
A tevékenységgel okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítését vállalom.

Dátum:

év

1

2

kötelző megadni

hó

nap

Kivitelező aláírása:

nem kötelző megadni

EU8.5 - NY05-1 Mellékvízmérő csere dokumentum

Viziközmű-szolgáltató példánya
2020.08.12.

1.KIADÁS

6. Mérőcsere dátuma:

év

hó

nap

7. Mellékvízmérő(k) adati (mérőcserét végző tölti ki, a felszerelt mérő biztonsági záróelem számát az üzembe helyezést végző tölti ki)
1.

felhasználási hely kódja:

Felszerelés helye:

Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Típus:
2.

hideg

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

Felszerelés helye:

felhasználási hely kódja:
Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Mérő gyártója:
3.

hideg

felhasználási hely kódja:

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

Felszerelés helye:

Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Mérő gyártója:
4.

hideg

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

Felszerelés helye:

felhasználási hely kódja:
Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Mérő gyártója:

hideg

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

8. Üzembe helyezést végző adatai
Nyilatkozom, hogy az 1. pontban megjelölt elkülönített vízhasználói hely ivóvíz fogyasztása a 7. pontban megjelölt mellékvízmérők által
mért, a mellékvízmérők hitelesek, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, a biztonsági záróelemek felhelyezése megtörtént,
melyek adatai a 7. pontban felvezetésre kerütek.

Üzembe helyezést végző neve (olvashatóan):
Üzembe helyezést végző aláírása:
Dátum:

év

hó

nap

Záradék
Jelen dokumentum a korábban azonos felhasználási helyre megkötöt Mellékszolgáltatási szerződés mellékletét képezi.

Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a bekötési vízmérő szerinti díjfizetőt a mérőcsere időpontjáról előzetesen tájékoztattam. Büntetőjogi felelősségem teljes
tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok, különös tekintettel a biztonsági záróelem állapotára, valamint mérő(k) kiszerelési
mérőállás(á)ra vonatkozóan a valóságnak megfelelnek. A mérő(k) kiszerelését megelőzően a mérőhelyről és a mérő(k) állásáról
fényképfelvételt készítettem, azt 5 évig megőrzöm és szükség esetén a Szolgáltató rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy a mérők állására és állapotára vonatkozó adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek. A felszerelt vízmérő
működik, a hitelesítést igazoló MKEH plomba sértetlen, a mérőcsere után felszerelt biztonsági záróelem sértetlen, számát ellenőriztem.
Egyéb rendellenséget nem tapasztaltam.
Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a beüzemelt mellékvízmérő az elkülönített vízhasználói helyről bármilyen oknál fogva
kiszerelésre kerül, vagy a Délzalai Vízmű ZRt. Meghatalmazottja által felhelyezett, bélyeggel ellátott biztonsági záróelem eltávolításra kerül,
az az üzemszerű működés megszakítását jelenti, melyet haladéktalanul be kell jelentenem a Szolgáltató számára. A biztonsági záróelem
eltávolítása, sérülése és az üzemszerű működés visszaállítása között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. Ennek túllépése esetén a
Szolgáltató a Mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Dátum:

év

hó

nap
elkülönített vízhasználó aláírása

Viziközmű-szolgáltató példánya

EU8.5 - NY05-1 Mellékvízmérő csere dokumentum
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Délzalai Víz -és Csatornamű Zrt.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a
tel.szám: 93/509-540
e-mail: dzviz@dzviz.hu

Mellékvízmérő csere dokumentum
1. Elkülönített felhasználási hely adatai
település:

közterület:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

vevőazonosító (vízdíj számlán megtalálható):

2. Elkülönített felhasználó adatai
Név:
Anyja neve1:
Születési hely1:

Születési idő1:

év

hó

nap

Adószám1 (nem lakossági felhasználás esetén):
irányítószám:

Lakcím/székhely:
házszám:

település:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Levelezési cím (ha eltér a lakcím/székhely címtől):
Név:
irányítószám:

település:

házszám:

épület:

telefonszám2:

3. Csere oka

hitelességi idő lejárt

újrahitelesítés miatt

4. Mérő típusa

lakás-mellékvízmérő

locsoló-mellékvízmérő

meghibásodás miatt

5. Mérőcserét végző
víziközmű-szolgáltató
felhasználó vagy megbízottja
Név:
telefonszám:
Kapcsolattartási cím:
házszám:

irányítószám:

település:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Nyilatkozom, hogy a 7. pontban feltűntetett mellékvízmérők cseréjét a az érvényben lévő jogszabályok figyelembe vételével végeztem el.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok, különös tekintettel a biztonsági záróelem állapotára, valamint
a mérő(k) kiszerelési mérőállás(á)ra vonatkozóan a valóságnak megfelelnek. A mérő(k) kiszerelését megelőzően a mérőhelyről és a mérő(k)
állásáról fényképfelvételt készítettem, azt 5 évig megőrzőm és szükség esetén a Szolgáltató rendelkezésére bocsátom.
A tevékenységgel okozati összefüggésben felmerülő esetleges károk megtérítését vállalom.

Dátum:

év

1

2

kötelző megadni

hó

nap

Kivitelező aláírása:

nem kötelző megadni
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Felhasználó példánya
2020.08.12.

1.KIADÁS

6. Mérőcsere dátuma:

év

hó

nap

7. Mellékvízmérő(k) adati (mérőcserét végző tölti ki, a felszerelt mérő biztonsági záróelem számát az üzembe helyezést végző tölti ki)
1.

felhasználási hely kódja:

Felszerelés helye:

Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Mérő gyártója:
2.

hideg

felhasználási hely kódja:

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

Felszerelés helye:

Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
hideg

Mérő gyártója:
3.

felhasználási hely kódja:

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

Felszerelés helye:

Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Mérő gyártója:

hideg

felhasználási hely kódja:

4.

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

Felszerelés helye:

Gyári szám

Mérő állapota
ép
sérült

Mérőállás

Záróelem
van
nincs

Záróelem állapota
ép
sérült

Záróelem száma

Leszerelt mérő:
Felszerelt mérő:
Mérő gyártója:

hideg

meleg

Hitelesítési év:

Átmérő:

8. Üzembe helyezést végző adatai
Nyilatkozom, hogy az 1. pontban megjelölt elkülönített vízhasználói hely ivóvíz fogyasztása a 7. pontban megjelölt mellékvízmérők által
mért, a mellékvízmérők hitelesek, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, a biztonsági záróelemek felhelyezése megtörtént,
melyek adatai a 7. pontban felvezetésre kerütek.

Üzembe helyezést végző neve (olvashatóan):
Üzembe helyezést végző aláírása:
Dátum:

év

hó

nap

Záradék
Jelen dokumentum a korábban azonos felhasználási helyre megkötöt Mellékszolgáltatási szerződés mellékletét képezi.

Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a bekötési vízmérő szerinti díjfizetőt a mérőcsere időpontjáról előzetesen tájékoztattam. Büntetőjogi felelősségem teljes
tudatában kijelentem, hogy a megadott adatok, különös tekintettel a biztonsági záróelem állapotára, valamint mérő(k) kiszerelési
mérőállás(á)ra vonatkozóan a valóságnak megfelelnek. A mérő(k) kiszerelését megelőzően a mérőhelyről és a mérő(k) állásáról
fényképfelvételt készítettem, azt 5 évig megőrzöm és szükség esetén a Szolgáltató rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy a mérők állására és állapotára vonatkozó adatokat ellenőriztem, azok a valóságnak megfelelnek. A felszerelt vízmérő
működik, a hitelesítést igazoló MKEH plomba sértetlen, a mérőcsere után felszerelt biztonsági záróelem sértetlen, számát ellenőriztem.
Egyéb rendellenséget nem tapasztaltam.
Tudomással bírok arról, hogy amennyiben a beüzemelt mellékvízmérő az elkülönített vízhasználói helyről bármilyen oknál fogva
kiszerelésre kerül, vagy a Délzalai Vízmű ZRt. Meghatalmazottja által felhelyezett, bélyeggel ellátott biztonsági záróelem eltávolításra kerül,
az az üzemszerű működés megszakítását jelenti, melyet haladéktalanul be kell jelentenem a Szolgáltató számára. A biztonsági záróelem
eltávolítása, sérülése és az üzemszerű működés visszaállítása között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. Ennek túllépése esetén a
Szolgáltató a Mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Dátum:

év

hó

nap
elkülönített vízhasználó aláírása

Felhasználó példánya
EU8.5 - NY05-1 Mellékvízmérő csere dokumentum
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