KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
szennyvízelvezetésre
Ügyszám: ……………………………………
Szerződés száma: ……………………………………
Felhasználó azonosító szám: ……………………………………
Mely létrejött egyrészről: az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c., adószám: 23921917-213, cégjegyzékszám: 13-09-156292), mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató), másrészről:
Név/Cégnév: ……………………………………………………………………………………………………………..
Születési név: ……………………………………………………………………………………………………………..
Születési hely:………………………………………………………..….……… Születési ideje   
Anyja neve*: …………………………………………………… E-mail cím*: …………………………………………….
Munkahelyi telefon*:+36 Mobiltelefon*:+36 Otthoni telefon*:+36
Adószám: -- Cégjegyzékszám: -- Nyilvántartási szám: -
Lakcím/székhely: Irányítószám  Helység neve: ……………………….………………………….…….
……………..………….…………….….…………..…… Közter. jellege ………… Házszám ……..…. ép/lh/em/ajtó ……………
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén eljáró képviselő adatai (amennyiben Felhasználó nevében és helyében
meghatalmazott jár el, a meghatalmazott adatai):
Név: …………………………………………………………………….. Születési név: ………………………………………………..
Születési hely: …………………………………………………………..….……… Születési ideje   
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………...……………
Lakcím: Irányítószám  Helység neve: ……………………….…………………..……………………………………….…….
……………..………….…...………………….………… Közter. jellege ………… Házszám ……..…. ép/lh/em/ajtó ……………
mint Felhasználó és számlakötelezett (továbbiakban Felhasználó) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés hatálybalépésétől kezdődően a szennyvízelvezető művek üzemeltetésével - a Szolgáltató a
felhasználási helyen a keletkező szennyvizeket összegyűjti, károkozás nélkül elvezeti és tisztításukat elvégzi - a víziközművek
teljesítőképességének mértékéig (a továbbiakban: szolgáltatás). A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az igénybe vett szolgáltatás(ok)ért a
szerződés szerinti módon és gyakorisággal díjat kell fizetni.
A szolgáltatási alaptevékenységek díja hatósági áras, a víziközmű-szolgáltatásokért a Felhasználónak a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerint jóváhagyott díjat kell fizetnie.
A díjak megtekinthetők a www.erdicsatornamuvek.hu honlapunkon is.
Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződés hatályba lépésének napja a szolgáltatás igénybevételének első napja, amennyiben a
használatbavételi hozzájárulás kérelemben a csatornahasználat megkezdéséről más időpontot nem jelöltek meg.
A számlázás hiteles mérőeszköz alapján történik. A Felhasználó a szerződés létrejöttével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja, hogy a
szolgáltatási díj számlázásának alapját képező fogyasztásmérők leolvasását a Szolgáltató megbízásából és felhatalmazása alapján az Érd
és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.) végzi. A Szolgáltató számlakibocsátási gyakorisága a Felhasználó Érd
és Térsége Regionális Víziközmű Kft-vel létrejött közszolgáltatási szerződésben rögzítettel megegyező.
A felhasználási hely adatai:
Irányítószám  Helység neve: …………………..…………………. Ingatlan hrsz: ……………………...
……………..……………………….…...…..…… Közter. jellege …….…… Házszám …..……. ép/lh/em/ajtó ……………
Rendelkezik-e az ingatlan egyéb vízhez jutási lehetőséggel?  Igen
 Nem
Más ingatlan szennyvízének átvezetése:  Az ingatlanon más ingatlan szennyvize nincsen átvezetve
 Az ingatlanon más ingatlan szennyvize át van vezetve, hrsz: ……………
Felhasználás jellege:  Lakossági
 Nem lakossági, nem vállalkozói díjas  Vállalkozói
Használat módja lakosság esetén:  állandóan lakott (lakás)
 nem állandóan lakott (üdülő, nyaraló)
Elkülönített mérés nélküli, locsolási szennyvízdíj kedvezmény igénylése:  Nem  Igen
A Szolgáltató hozzájárulása alapján az alábbi kapacitás mértékéig jogosult a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételére: (nem lakossági
Felhasználó esetében)
Lekötött szennyvízkvóta:
……………m3/nap
A Felhasználási helyen házi beemelő működik?  Nem  Igen, a Szolgáltató üzemelteti (lakosság esetén ) Igen, a Felhasználó üzemelteti
Fizetési mód:  Postai csekken  Csoportos beszedési megbízással  Egyéni banki átutalással
Bankszámlaszám (kitöltése csak csoportos beszedés esetén kötelező): --

……………………………………
SZOLGÁLTATÓ

……………………………………
TULAJDONOS

……………………………………
FELHASZNÁLÓ

Szerződéskötés jogcíme:  Tulajdonos  Haszonélvező  Bérlő  Közös képviselő
Egyéb jogcímen használó: …………………………………………….…….
Teljesítés helye (szolgáltatási pont):
 Az ÁSZF szerint  Az ÁSZF-től eltérő: …………………………………..……….………………….……..……
A Szolgáltató által tett megjegyzések, kikötések: ……………….…………………………………………….……
…………………………………..…………………………………………………………………………………..……
Ha a Felhasználó nem tulajdonosa a Felhasználási helynek, a tulajdonos adatai:
Név/Cégnév ……………………………………………………………………………………………………………..
Születési név ……………………………………………………………………………………………………………..
Születési hely …………………………………………………………..….……… Születési ideje   
Anyja neve: …………………………………………………… E-mail cím*: …………………….…………………….
Telefon*:+36
Adószám: -- Cégjegyzékszám: -- Nyilvántartási szám: -
Lakcím/székhely Irányítószám  Helység neve: ……………………….………………………….…….
……………..………….…………….….………… Közter. jellege ………… Házszám ……..…. ép/lh/em/ajtó ……………
Levelezési cím Irányítószám  Helység neve: …….………..……….…………………………………..
……………..……………………….…...…..…… Közter. jellege …….…… Házszám …..……. ép/lh/em/ajtó ……………
Ha Felhasználó az ingatlannak, mint felhasználási helynek nem tulajdonosa, hanem ettől eltérő, egyéb jogcímen használója, akkor a
szerződést a Tulajdonosnak is alá kell írnia, az alábbi kötelezettségek mellett.
1.

A Tulajdonos, vagy több tulajdonos esetén legalább ½ tulajdoni hányadot kitevő tulajdonos(ok) (vagy azok igazolt képviselője) kijelenti,
hogy a Felhasználó részére hozzájárulást ad a Szolgáltatóval a fenti szerződés megkötéséhez, a szolgáltatás igénybevételéhez, a jelen
szerződésben és annak mellékleteiben szabályozott kötelezettségek teljesítéséhez.

2.

A Tulajdonos kötelezi magát arra, hogy abban az esetben, ha a Felhasználónak az ingatlanra vonatkozó használati jogcíme megszűnik,
vagy a Tulajdonos visszavonja az 1. pontban adott hozzájárulását, úgy a Tulajdonos a Szolgáltatóval szemben a jelen közszolgáltatási
szerződés felhasználói pozíciójába lép, amely során minden további cselekmény és nyilatkozat nélkül átvállalja az abból származó
kötelezettségeket, megszerzi az abból származó jogokat.

Felhasználó valamennyi, a jelen közszolgáltatási szerződésből eredő tartozásának teljesítéséért a Tulajdonos helytállásra kötelezett a
Szolgáltató felé, így köteles a szennyvízdíj-hátralékot és az ehhez kapcsolódó költségeket kiegyenlíteni. Tulajdonosváltozás esetén a
Tulajdonos mindaddig helytállásra kötelezett a Felhasználó jelen szolgáltatási szerződésből eredő tartozásának teljesítéséért a Szolgáltató
felé, ameddig a Szolgáltatónak be nem jelentette a tulajdonos-változást és meg nem fizette az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített
mérőállásig a szolgáltatási díjat.
Amennyiben a Számlabemutatási címzett a Felhasználóval nem azonos:
Számlabemutatási címzett neve: …….………..……….…….. Irányítószám  Helység neve: …….………..………..…..
……………..…………………...…..…… Közter. jellege …….…… Házszám …..……. ép/lh/em/ajtó ……………
A Felhasználó és a Tulajdonos kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen szerződésben rögzített adataikban változás áll be,
vagy az érintett ingatlan (felhasználási hely) tekintetében tulajdonosváltozás állna be, úgy 15 napon belül erről írásban értesítik a Szolgáltatót.
A szerződésben rögzített adatok változása esetén a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes megtételéből eredő minden költségért és
kárért a Felhasználó és a Tulajdonos egyetemleges felelősséggel tartozik, míg tulajdonosváltozás esetén a bejelentés elmaradásából vagy
késedelmes megtételéből eredő minden költséget és kárt a Tulajdonos köteles viselni.
Adatvédelmi tájékoztató: A Szolgáltató a Vksztv. alapján adatkezelőnek minősül, amelyre tekintettel a Felhasználó/Tulajdonos személyes
adatait az Infotv-ben, a Vksztv-ben és az Üzletszabályzatban meghatározott célból és módon jogosult kezelni, feldolgozni és továbbítani. A
szerződéskötés során felvételre kerülő személyes adatokat a jogszabályok, az Üzletszabályzat(ÜSZ) és az Adatvédelmi Szabályzat
előírásainak megfelelően kezeljük. A dokumentumok a www.erdicsatornamuvek.hu honlapon tekinthetők meg.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltétek (ÁSZF) és az Üzletszabályzat (ÜSZ), valamint a felhasználási
helyen található fogyasztásmérők adatait tartalmazó 1. számú melléklet.
A részletes szerződéses feltételeket a jelen szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltétek (ÁSZF) és az Üzletszabályzat (ÜSZ)
tartalmazzák - amelyek a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodáján, illetve a www.erdicsatornamuvek.hu honlapján bármikor megtekinthetők melynek egy példánya átvételét a Felhasználó (a Felhasználó nevében eljáró képviselő vagy meghatalmazott) a jelen szerződés aláírásával
elismer. Jelen szerződést és annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteit megismertem, tudomásul vettem, azokat maradéktalanul
elfogadom.
Dátum:
……………………………………
SZOLGÁLTATÓ

……………………………………
TULAJDONOS

……………………………………
FELHASZNÁLÓ

Kiegészítő, csatolt és elválaszthatatlan dokumentumok:
▪ A Szolgáltató mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei és Üzletszabályzata
▪ A Szolgáltató által kibocsátott használatbavételi hozzájárulás, vagy a bekötéshez kiadott egyéb műszaki előírás, dokumentum, nyilatkozat
A vonatkozó és hatályos jogszabályok a www.erdicsatornamuvek.hu honlapon megtalálhatók.
* A jelölt mezők kitöltése nem kötelező!
Felhasználó csatolt dokumentumai:

Szerződés száma: 
1. számú melléklet
A Felhasználási helyhez tartozó fogyasztásmérők adatai
Fogyasztásmérő I.

Fogyasztásmérő II.

13, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 300
 Bekötési vízmérő  Mellékvízmérő
 Locsolási mellékmérő  Locs. ikermérő
 Egyéb vízforrást mérő mellékmérő  Szennyvízmennyiségmérő
 Szociális  Termelési  Intézményi
 Közkifolyó  Tűzivíz

13, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 300
 Bekötési vízmérő  Mellékvízmérő
 Locsolási mellékmérő  Locs. ikermérő
 Egyéb vízforrást mérő mellékmérő  Szennyvízmennyiségmérő
 Szociális  Termelési  Intézményi
 Közkifolyó  Tűzivíz

Vízmérő gyári száma:
Vízmérő átmérője: (mm)
Mérő jellege:
Közületi felhasználás jellege:

Rögzített átlagfogyasztás esetén a részszámlázandó mennyiség:
Mellékvízmérő és locsolási mellékmérő esetén a hozzájuk tartozó vízmérő adatai:
Felhasználó neve:
Irányítószám / helység:
Közterület neve / jellege:
Házszám/ ép.lh.em. ajtó:
Fogy. hely azonosító:
Vízmérő gyári száma:

m3/hónap

Fogyasztásmérő III.

m3/hónap

Fogyasztásmérő IV.

Vízmérő gyári száma:
Vízmérő átmérője: (mm)
Mérő jellege:
Közületi felhasználás jellege:

13, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 300
 Bekötési vízmérő  Mellékvízmérő
 Locsolási mellékmérő  Locs. ikermérő 
Egyéb vízforrást mérő mellékmérő  Szennyvízmennyiségmérő
 Szociális  Termelési  Intézményi
 Közkifolyó  Tűzivíz

Rögzített átlagfogyasztás esetén a részszámlázandó mennyiség:
Mellékvízmérő és locsolási mellékmérő esetén a hozzájuk tartozó vízmérő adatai:
Felhasználó neve:
Irányítószám / helység:
Közterület neve / jellege:
Házszám/ ép.lh.em. ajtó:
Fogy. hely azonosító:
Vízmérő gyári száma:

13, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 300
 Bekötési vízmérő  Mellékvízmérő
 Locsolási mellékmérő  Locs. ikermérő
 Egyéb vízforrást mérő mellékmérő  Szennyvízmennyiségmérő
 Szociális  Termelési  Intézményi
 Közkifolyó  Tűzivíz

m3/hónap

m3/hónap

Fogyasztásmérő V.

Fogyasztásmérő VI.

13, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 300
 Bekötési vízmérő  Mellékvízmérő
 Locsolási mellékmérő  Locs. ikermérő
 Egyéb vízforrást mérő mellékmérő  Szennyvízmennyiségmérő
 Szociális  Termelési  Intézményi
 Közkifolyó  Tűzivíz

13, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125,
150, 200, 300
 Bekötési vízmérő  Mellékvízmérő
 Locsolási mellékmérő  Locs. ikermérő
 Egyéb vízforrást mérő mellékmérő  Szennyvízmennyiségmérő
 Szociális  Termelési  Intézményi
 Közkifolyó  Tűzivíz

Vízmérő gyári száma:
Vízmérő átmérője: (mm)
Mérő jellege:
Közületi felhasználás jellege:

Rögzített átlagfogyasztás esetén a részszámlázandó mennyiség:
Mellékvízmérő és locsolási mellékmérő esetén a hozzájuk tartozó vízmérő adatai:
Felhasználó neve:
Irányítószám / helység:
Közterület neve / jellege:
Házszám/ ép.lh.em. ajtó:
Fogy. hely azonosító:
Vízmérő gyári száma:

m3/hónap

m3/hónap

Dátum:

……………………………………
SZOLGÁLTATÓ

……………………………………
TULAJDONOS

……………………………………
FELHASZNÁLÓ

