
Budapest Főváros XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Tervszám: KT-65/18
Közlekedési Osztály

Budapest
Bocskai út 39-41.
1113

Tárgy: Budapest, XI. Puskás Tivadar utca (Pajkos utca – Tétényi út között) DN
100 ac. vízvezeték felújítása D 110 KPE vízvezetékre – kiviteli terv- újraengedélyeztetés

Tisztelt Cím!

Cégünk készítette a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából tárgyi munka kiviteli terveit.

2018-ban kiállított tulajdonosi hozzájárulásuk ez évben le fog járni, ezért kérjük a mellékelt
változatlan tartalmú tervdokumentáció alapján tulajdonosi hozzájárulásukat ismét megadni
szíveskedjenek.

Budapest, 2020.01.27.

Mell.: 1 pld tervdokumentáció
Korábban kiadott tulajdonosi hozzájárulás

Grőb János
ügyvezető igazgató





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum GRŐB
JÁNOS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.01.27. 10.56.20


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: GRŐB JÁNOS
Születési hely: BUDAPEST                 20
Születési dátum: 1977.07.05.
Anyja neve: HAJBA ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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