NYILATKOZAT
földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozás iránti
igénybejelentéshez/csatlakozási szerződés megkötéséhez

1.)

A nyilatkozattevő ingatlan tulajdonos adatai (továbbiakban Tulajdonos):

Név/megnevezés: _____________________________________________________
Lakcím/székhely: _____________________________________________________
Születési név: ________________________________________________________
Anyja neve: __________________________________________________________
Születési hely, idő: ____________________________________________________
Cégjegyzékszám: __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __
Levelezési cím: _______________________________________________________
Telefonszám: ________________________________________________________

2.)
A földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozás iránti igény bejelentés
jogát jelen tulajdonosi nyilatkozat alapján gyakorló gázigénylő adatai
(továbbiakban Gázigénylő):
Név/megnevezés: _____________________________________________________
Lakcím/székhely: _____________________________________________________
Születési név: ________________________________________________________
Anyja neve: __________________________________________________________
Születési hely, idő: ____________________________________________________
Cégjegyzékszám: __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __
Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __
Levelezési cím: _______________________________________________________
Telefonszám: ________________________________________________________
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3.)

A jelen nyilatkozattal érintett ingatlan adatai (továbbiakban Ingatlan):

Helyrajzi szám: _______________________________________________________
Irányítószám: ________________________________________________________
Település: ___________________________________________________________
Utca, út, tér: _________________________________________________________
Házszám, ép., lpcs., em., ajtó: ___________________________________________
4.)

Ingatlanhasználat Gázigénylő általi jogcíme:

bérlet
haszonélvezet
egyéb: __________________

Tulajdonos hozzájárul, hogy Gázigénylő az Ingatlan földgázellátásához szükséges
igénybejelentést
az
érintett
földgáz
elosztó
társasággal
gázigénylőként/felhasználóként saját nevében megtegye, és a csatlakozási
szerződést megkösse.
Tulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a
fentiek szerinti Ingatlan kizárólagos tulajdonosának minősül, illetve jogosult az
esetleges további tulajdonostársak nevében és képviseletében jelen nyilatkozat
aláírására, és a jogszabály 1 alapján jogosult a földgázelosztó vezetékhez történő
csatlakozás iránti igény bejelentés jogának átadására a Gázigénylő részére. Több
tulajdonostárs esetén a jelen nyilatkozat megtételéből eredő, a tulajdonostársak közötti
esetleges jogviták rendezése, illetve a jelen nyilatkozat aláírásából eredő mindennemű
felelősség a jelen nyilatkozatot Tulajdonosként aláíró személyt terheli.
Tulajdonos és Gázigénylő a jelen nyilatkozat aláírásával polgári- és büntetőjogi
felelősségük tudatában kijelentik, hogy a nyilatkozatban általuk megadott adatok a
valóságnak mindenben megfelelnek. Amennyiben az Ingatlan több tulajdonostárs
tulajdonában van, abban az esetben a jelen nyilatkozatot aláíró Tulajdonos mint
tulajdonostárs kötelezettséget vállal, hogy a jelen nyilatkozat megtételéről, illetve az
abban foglaltakról valamennyi tulajdonostársat teljes körűen tájékoztatja.
Kelt: …………………………………

_______________________

_______________________

……………………………..
Tulajdonos

……………………………
Gázigénylő

19/2009 (I.30.) Korm. rend. a földgázellátásról szóló 2008. évi XI. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
1. melléklet 1.1.a.) pont
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