A megbízólevél száma: x

MEGBÍZÓLEVÉL
gázmérők leolvasására
Az NKM Földgázhálózati Kft. és a „Vállalkozó” között létrejött Vállalkozási Szerződés alapján megbízást adunk a Vállalkozó munkatársa,
XY
(személyi igazolvány száma: 111111AA)
részére, hogy társaságunk felhasználóinál, Budapest, Pécel, Remetesző-

lős, Piliscsaba, Pilisjászafalu, Nagykáta, Káva, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Bénye, Gomba, Úri, Jászfelsőszentgyörgy,
Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápióság és Tápiószecső településeken lévő háztartási és kisebb, nem háztartási árszabással vételező felhasználók gázmérőinek éves leolvasását elvégezze.
Jelen megbízólevél felmutatója megbízásunk alapján jogosult a felhasználási
helyeken felszerelt gázmérők azonosítására, mérőállás(ok) leolvasására, rögzítésére és arról digitális fényképfelvétel készítésére, továbbá a gázmérők és
azok jogi zárainak (plombák) ellenőrzésére.
A megbízólevél kizárólag eredeti aláírással ellátva, és a „X”-ös sorszámú
fényképes igazolvánnyal együtt, xxx. xxxx xx-ig érvényes.
A megbízólevél készpénz felvételére nem jogosít.
Budapest,

igazgató

osztályvezető

A megbízólevél száma: x

MEGBÍZÓLEVÉL
gázmérők hitelesítési cseréjének végzésére
Az NKM Földgázhálózati Kft. és a „Vállalkozó” között létrejött Vállalkozási Szerződés alapján megbízást adunk a Vállalkozó munkatársa,
XY
(személyi igazolvány száma: 111111AA)
részére, hogy társaságunk tisztelt felhasználóinál, Budapest, Pécel, Remeteszőlős, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Tóalmás, Tápiószecső, Sülysáp,
Úri, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság, Tápióbicske, Nagykáta,
Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta és Jászfelsőszentgyörgy településeken, a felhasználási helyeken felszerelt gázmérőket, nyomásszabályozókat azonosítsa, hitelesítési mérőcserét, nyomásszabályozó cserét, kerülővezeték kiváltási tevékenységet végezzen. A végzett munkáról a 2008. évi XL.
Törvény végrehajtására kiadott 19/2009. számú Kormányrendelet 1. számú
mellékletének 33. §-a alapján digitális fényképfelvételt készítsen, továbbá a
gázmérőket és azok jogi zárait (plombák) ellenőrizze, cserélje.
A megbízólevél kizárólag eredeti aláírással ellátva, és a „X”-es sorszámú
fényképes igazolvánnyal együtt, xxxx. xxxxxx xx-ig érvényes.
A megbízólevél készpénz felvételére nem jogosít.
Budapest,

igazgató

osztályvezető

A megbízólevél száma: x

MEGBÍZÓLEVÉL
gázdíjtartozás miatti kizárás és visszanyitás végzésére
Az NKM Földgázhálózati Kft. és a „Vállalkozó” között létrejött Vállalkozási Szerződés alapján megbízást adunk a Vállalkozó munkatársa,
XY
(személyi igazolvány száma: 111111AA)
részére, hogy a társaság ellátási területén belül Budapest I., II., III., XI.,
XII., XXI., XXII. kerületében, valamint Pest megyében: Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Nagykovácsi-Remeteszőlős településeken, a gázdíj hátralékkal rendelkező felhasználók gázmérőinél történő kikapcsolásivisszakapcsolási feladatokat elvégezze. A 2008. évi XL. törvény végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 33. §.-a
alapján jogosult a végzett munkáról digitális fényképfelvétel készítésére. A
vállalkozó képviselője jogosult továbbá szabálytalan gázvételezés gyanúja
esetén jegyzőkönyv felvételére is.
A megbízólevél kizárólag eredeti aláírással ellátva, és a „X”-os sorszámú
fényképes igazolvánnyal együtt, xxx. xxxxx xx-ig érvényes.
A megbízólevél készpénz felvételére nem jogosít.
Budapest,

igazgató

osztályvezető

A megbízólevél száma: x

MEGBÍZÓLEVÉL
felhasználó változáshoz kapcsolódó ellenőrzésre
Az NKM Földgázhálózati Kft. és a „Vállalkozó” között létrejött Vállalkozási Szerződés alapján megbízást adunk a Vállalkozó munkatársa,
XY
(személyi igazolvány száma: 111111AA)
részére, hogy társaságunk tisztelt felhasználóinál, Budapest VIII., IX., X.,
XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerületében és Szigetszentmiklóson a kereskedelmi szerződés megkötése előtt a gázmérőt, és
annak környezetét (nyomásszabályozó, jogi zárak, stb.) ellenőrizze, a gázmérőt leolvassa, az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vegyen fel.
A vállalkozó munkatársa jogosult a gázmérőről és annak környezetéről digitális fényképet készíteni.
A megbízólevél kizárólag eredeti aláírással ellátva, és a „X”-es sorszámú
fényképes igazolvánnyal együtt, xxxx. xxxxx xx-ig érvényes.
A megbízólevél készpénz felvételére nem jogosít.
Budapest,

igazgató

osztályvezető

