NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT
10.3 Melléklet – Kérelem szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására

MEKH jóváhagyó határozat száma VHSFO/38-5/2022

Nyilvántartási szám:

KÉRELEM
10% MENNYISÉGI KORREKCIÓRA, LAKOSSÁGI HÁZIKERT ÖNTÖZÉSHEZ
Az alábbi felhasználási helyre …………… évtől - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (4), valamint 63. § (6) d) pontja szerint - a házikert öntözéséhez elkülönített
mérés nélkül, május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 %-ig, az ellenőrzés
lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával locsolási kedvezményt kívánok igénybe venni.
Bekötési vízmérő szerinti lakossági felhasználó:
Felhasználó neve:

Fogyasztásmérő gyári száma:

Felhasználó
telefonszáma:

E-mail címe:

Felhasználási hely címe:

Felhasználó címe:
Házikert nagysága*:

2000 m2 alatti

2000 m2 feletti

Vízhasználat célja*:

*



Árutermelést részben szolgáló házikert öntözés:

Igen



Árutermelést részben sem szolgáló házikert öntözés:

Igen



Egyéb, és pedig: ___________________________________________________________

A megfelelőt az üres négyzetben X-el jelölje!

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben azokban változás áll be, azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt __________________, ________ év ______ hó _____ nap
_____________________________
Felhasználó neve, aláírása
Nyilvántartási szám: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. nyilvántartási száma, amely a kérelem nyilvántartásba vételekor kerül rögzítésre
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NYÍRSÉGVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT
10.3 Melléklet – Megállapodás szennyvíz-kibocsátással nem járó, elkülönítetten nem mért vízhasználat biztosítására

MEKH jóváhagyó határozat száma: VHSFO/38-5/2022

KIVONAT
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.)
Korm. rendeletből

62. § (1) A víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles és víziközmű-szolgáltató vagy megbízott
vállalkozója által plombált vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni.
(4) A víziközmű-szolgáltató házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. § (6) bekezdés d) pontja
szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó - az ellenőrzés
lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri.
63. § (1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az
adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.
(6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
d) elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban
az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, valamint
e) a házi ivóvízhálózatra a 62. § (3) bekezdése szerint telepített locsolási vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont
szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.
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