Igénybejelentő
lakossági felhasználó %-os locsolási kedvezmény igénybe vételéhez
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Ha a fenti vízmérőre mellékvízmérő csatlakozik:
mellékvízmérő gyári száma
mellékvízmérő gyári száma

vízmérő állása
vízmérő állása
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m3

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a II. pontban megjelölt felhasználási helyen házikerttel rendelkezem, valamint a
fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben locsolási vízmérő felszerelése mellett döntök, akkor a százalékos locsolási
kedvezményről le kell mondanom.
Hozzájárulok, hogy a Soproni Vízmű Zrt az adatok valódiságát helyszíni kivizsgálás során előzetes értesítés nélkül
ellenőrizhesse.
A locsolási kedvezmény a legközelebbi, kedvezményes időszakot tartalmazó számlában kerül feltüntetésre, ha az elszámolt
kedvezmény mértéke az 1 m3 mennyiséget eléri. Amennyiben a kedvezmény időszakában a fogyasztás 10 százaléka kerekítve
sem éri el az 1 m3 mennyiséget, akkor locsolási kedvezmény nem kerül feltüntetésre a számlán.
Dátum: …………………, ………..év ………….hónap ……… nap
………………………………………………...
felhasználó aláírása
▪ önkéntes hozzájárulással megadott személyes adat
A Soproni Vízmű Zrt. a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről és a Soproni Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.

Tájékoztató a locsolási kedvezmény igénybevételéről
Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít az ivóvíz- és közműves szennyvíz-elvezetés céljából csatlakozó
felhasználók részére, hogy meghatározott mértékű kedvezményt vegyenek igénybe.
A Soproni vízmű Zrt. legfeljebb 2.000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést részben sem szolgáló
házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági
felhasználók számára, ha azt a lakossági felhasználó – az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő
felajánlásával – kéri.
A locsolási kedvezmény május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás
10 százaléka, mely a szennyvízelvezetési díjból kerül levonásra.
A kedvezmény az igénybejelentő kitöltésével és a Soproni Vízmű Zrt-hez történő benyújtásával kérelmezhető. A locsolási
kedvezmény az igénybejelentést megelőző időszakra nem érvényesíthető. Amennyiben az igénylés május 1-jét követően, de
szeptember 30-át megelőzően történik, a kedvezmény az adott évben a benyújtás napjától szeptember 30-ig terjedő időszakban
vehető igénybe. Az október 1-jét követően április 30-ig benyújtott igények alapján a kedvezmény érvényesítése a soron
következő május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban lehetséges.
A locsolási kedvezményt az egyszeri igénybejelentést követően nem szükséges évente megújítani, az a következő években a
teljes kedvezményes időszakra elszámolásra kerül.
A kedvezmény érvényesítéséhez:
- a felhasználó adott év április 30-án és adott év szeptember 30-án a vízmérő állását közli, és a Soproni Vízmű Zrt. a
két diktálás közötti időszakban mért fogyasztást veszi a locsolási kedvezmény alapjául, vagy
- felhasználói mérőállás diktálás hiányában a Soproni Vízmű Zrt. arányosítással állapítja meg a fenti időpontokban a
kedvezmény alapjául szolgáló kezdő és záró időpont mérőállásait. Az arányosítással megállapított mérőállástól kerül
a kedvezmény alkalmazásra az arányosítással megbecsült mérőállásig.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beérkezés dátuma: ………………..
Érkeztetés módja:
személyes
Bejelentés másolata átadva:
igen
A jogszabályi megfelelőség ellenőrzése szükséges:
igen
A kedvezmény a felhasználási hely nyilvántartásában rögzítésre került.
Dátum …………………………

postai vagy elektronikus
nem
kipostázva……………………
nem
……………………………… ügyintéző

