Kérelem és nyilatkozat
10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez
Alulírott ………………………………..………………………………………………… (név)
……………………... (település)……………………………………(utca) ………(házszám)
alatti felhasználó ezúton kérem a BAJAVÍZ Kft-t, hogy részemre a fenti felhasználási helyen a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése szerinti locsolási
kedvezményt biztosítani szíveskedjen!
Kérelmemmel egyidejűleg nyilatkozom az alábbiakról:
1.

Nyilatkozom, hogy a locsolási kedvezményt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 2. § 15. pontja szerinti lakossági felhasználóként kérem (lakossági
felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági
tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében
veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet).

2.

Tudomásul veszem, hogy a szennyvízdíjból járó kedvezmény az 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet 63. § (6) d) pontja alapján május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az
elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás mennyiségének 10 százaléka.

3.

Nyilatkozom továbbá az alábbiakról:
a) A fenti felhasználási helyen legfeljebb 2000 m2 alapterületű, árutermelést részben sem
szolgáló egybefüggő, beépítetlen házikert található, amelynek legalább 50 %-át
biológiailag aktív zöldfelület alkotja (nem tömörödött talajú, biológiai produktum
létrehozására képes és legalább május 1-jétől szeptember 30-ig kertkultúra céljára
használatba vett felület). Ennek igazolására 60 napnál nem régebbi földhivatali
térképmásolatot és tulajdoni lapot mellékelek.
b) Rendelkezem érvényes ivóvíz- és szennyvízelvezetés- és tisztítás igénybevételére
vonatkozó közszolgáltatási szerződéssel.
c) A felhasználási helyen nem rendelkezem locsolási célú vízmérővel.
d) A BAJAVÍZ Kft. felé nincs lejárt határidejű díjtartozásom.
e) Ivóvízhálózatról locsolok, és az ingatlanon nem rendelkezem locsolás céljára szolgáló
más vízbeszerezési lehetőséggel (pl. fúrt kút, ásott kút, locsolási célú csapadékvízgyűjtő
stb.).

4.

A Korm. rendelet 62. § (4) alapján nyilatkozom továbbá, hogy a víziközmű szolgáltató által
a Korm. rendelet 68. §-a szerint végzett ellenőrzés esetén hozzájárulok, hogy az ellenőrzés
előzetes értesítés nélkül történhet.

5.

Tudomásul veszem, hogy ha a víziközmű szolgáltató a megtartott ellenőrzése során a
locsolóvíz kedvezmény jogosulatlan igénybevételét állapítja meg, az igénybe vett
kedvezményt visszamenőlegesen kiszámlázza. Az így kiszámlázott díj megfizetésére
kötelezettséget vállalok.

6.

Tudomásul veszem, hogy a locsolás kedvezmény elszámolás csak a fenti ingatlanra
vonatkozik, és esetleges tulajdonosváltással egyidejűleg automatikusan megszűnik.

7.

Tudomásul veszem, hogy víziközmű szolgáltató a locsolási kedvezményt a hatályos
jogszabály előírásai szerint számolja el, és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok
változásáról külön értesítést nem küld.

8.

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

……………………..…. (település), ……….. (év) ……………….. (hó) ………….. (nap)

……………………………………..
(Aláírás)
Amennyiben az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos és a szolgáltatási szerződés szerinti
felhasználó (kérelmező) nem azonos:
Alulírott ………………………………………….., mint a fent megnevezett ingatlan
tulajdonosa nyilatkozom arról, hogy a kérelmező által tett nyilatkozat 3.a), 3.c), illetve 3.e)
pontjaiban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
……………………..…. (település), ……….. (év) ……………….. (hó) ………….. (nap)

……………………………………..
(Aláírás)

