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LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNYKÉRELEM  
a 10%-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez 

(Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a túloldali tájékoztatót! 
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

 

 
Alulírott …………………………………………………………………………… (fogyasztó neve) 

………………………………………………………………………… (fogyasztó címe) 

a 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet illetve a helyi Önkormányzati rendelet alapján kérem a 

locsolási szezonban (május 1-től szeptember 30-ig) a szennyvízelvezetési díj összegéből 10% 

locsolási kedvezményt biztosítani szíveskedjenek. 

 

Felhasználói szám:                              .......................................................................................  

Bekötési vízmérő (főmérő) gyáriszáma: .................................................................................... 

  

Az ingatlan címe (ahová a mennyiségi korrekció elszámolását kérem): 

 .................................................................................................................................................   

 
Felhasználói nyilatkozat: 

Alulírott kijelentem, hogy a fenti ingatlan területe nem haladja meg a 2000 négyzetmétert és 

a rajta lévő házikert árutermelést még részben sem szolgál.  

Kijelentem, hogy az ingatlanon nincs locsolási vízmerő felszerelve és locsolási célú ivóvíz-

felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív vízbeszerzési 

lehetőséggel nem rendelkezem, valamint a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a nyilatkozatban foglaltak valódiságát a Szolgáltató 

bármikor, előzetes bejelentés nélkül ellenőrizheti. 

 
 

Kelt:  .........................................  …….….. év ............................... hónap  .............. nap 

 
………………………………. 

a fogyasztó aláírása 
 

 



E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI 
VÍZIKÖZMŰ ZRT. 

 
H-7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62. 

Tel.: (74) 999-150     fax: (74) 529-262   

honlap: www.erovzrt.hu      e-mail: ugyfel@erovzrt.hu 
 

 ___________  

I 

E.R.Ö.V. EGYESÜLT 
REGIONÁLIS 
ÖNKORMÁNYZATI 

VÍZIKÖZMŰ 
ZRT. 

Tájékoztató LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNYKÉRELEM a 10%-os locsolási 
kedvezmény igénybevételéhez 

 
 

A locsolási kedvezmény mértékét és a jogosultak körét az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet illetve 

a helyi Önkormányzati rendelet szabályozza. 

 
A kedvezményre vonatkozó feltételek: 

 
- A lakossági Felhasználónak rendelkeznie kell egyedi vízbekötéssel és érvényes közüzemi 

szerződéssel ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés- és tisztítás igénybevételére.  

- Házikertes, lakó-, illetve üdülőingatlanok szerinti - lakossági Felhasználó aki nem rendelkezik 

szennyvíz mennyiség mérővel, illetve locsolási célú mellékvízmérővel. 

- A Felhasználónak a Víziközmű-szolgáltatóval szemben nem lehet 30 napon túli díjhátraléka. 

- A Felhasználónak nem lehet a Víziközmű-szolgáltató által biztosított közműhálózaton kívüli 

egyéb (pl. saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat) vízbeszerzési lehetősége. 

- Az ingatlan területe nem haladja meg a 2000 négyzetmétert és a rajta levő házikert árutermelést 

még részben sem szolgál. 

 
A kedvezmény személyesen igényelhető Ügyfélszolgálati irodákban és Ügyfélszolgálati pontjainkon. 

 
A kedvezmény időtartama május 1 – és szeptember 30. közötti időszakban a szennyvíz 

mennyiségének meghatározásánál az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10%-a.  

 
A megjelölt kedvezmény időtartama alatt érkező igények esetén a locsolási kedvezményt 

Felhasználóinknak az igénybejelentés alapján arányosan biztosítjuk. 

 
Tájékoztató 

A nyomtatványt bekötési vízmérőnként külön-külön kell kitölteni. 

Tájékoztatjuk, hogy a locsolási kedvezményt csak a kedvezményre vonatkozó feltételek teljesülése 

esetén adhatjuk meg. 

A kérelem elutasítása esetén a Víziközmű-szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni. 

 


