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víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez
(Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!)

1. Ingatlan adatai:
Település neve:
Irányítószám:

Helyrajzi szám:

Közterület neve1:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

2. Létesítmény megnevezése:

3. Kivitelező adatai:
Megbízott kivitelező

Házilagos kivitelező

Név/cégnév:
Cég képviselőjének neve2:
Cím:
Telefon:

-

-

-

E-mail:

-

E-mail:

4. Felelős műszaki vezető adatai:
Név:
Cím:
Kamarai tagsági szám:
Telefon:

-

-

1 Ha a közterület még nem kapott elnevezést, kérjük annak helyrajzi számát megadni.
2 Kötelezően kitöltendő mező, a cég képviselőjének nevével kérjük kitölteni.

1

Ajtó:

Nyilatkozat - megbízott kivitelező esetén:
1. Nyilatkozom, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlanon végzett vízszerelési munkát az FCSM Zrt. által jóváhagyott terveknek
megfelelően a hatályos jogszabályok és érvényes műszaki előírások figyelembevételével végeztem el, a tervtől nem tértem el.
Vízszerelési munka esetén a vízvezetéken a nyomáspróbát 10 bar próbanyomással megtartottam és a rendszeren nyomásesést
nem tapasztaltam. A keresztező közműveket a munkálatok során nem sértettem meg, visszatöltésnél gondoskodtam a védelméről. A tömörítést az érvényes szabályok előírásainak megfelelően végeztem el.
2. Az esetleges utólagos burkolatsüllyedésért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.
3. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a megadott e-mail-címet és telefonszámot az FCSM Zrt. kapcsolattartás céljából nyilvántartsa
és kezelje.

Dátum: .. ..........................................................................

................................................................................
Kivitelező aláírása

Dátum: . . ..........................................................................

................................................................................
Felelős műszaki vezető aláírása

Nyilatkozat - házilagos kivitelező esetén:
1. A fenti ingatlanon megnevezett vízvezeték-szerelést az FCSM Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció alapján házilagosan végeztem el. A házilagos kivitelezés során az alábbi tájékoztatóban foglalt feltételeket betartottam, a jogszabályban előírt szakmai
feltételekkel, szakmunkás képesítéssel rendelkezem, vagy felelős műszaki vezető irányítását igénybe vettem. A vezetékhálózat építésének befejezését követően a vízvezetékrendszert takaratlanul (nyitott munkaárokban) hozzáférhető módon hagytam a helyszíni
szemle biztosítása érdekében.
2. Aláírásommal hozzájárulok, hogy a megadott e-mail-címet és telefonszámot az FCSM Zrt. kapcsolattartás céljából nyilvántartsa és
kezelje.

Dátum: .. .....................................................................................

................................................................................
Kivitelező aláírása

Dátum: . . .....................................................................................

................................................................................
Felelős műszaki vezető aláírása

Átvétel dátuma: ..........................................................................

................................................................................
Szolgáltató

Tájékoztató:
Építési engedély nélkül végezhető építési szakmunkát (pl. korszerűsítés) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény értelmében csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik.
Az építmények teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás-képesítéssel rendelkező személy felelős műszaki vezető nélkül is végezheti.
Akinek az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében nem szerepel, illetőleg magánszemély – felelős műszaki irányítása mellett –
csak saját célra végezhet építési munkát.
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