IGÉNYLŐLAP
lakossági felhasználó %-os locsolási kedvezmény igénybevételére 2015. évre
A kedvezmény (szennyvízdíjból) biztosításának időszaka május 01. - szeptember 30.
Felhasználó neve: ………………….................................................................………………….……………….....
címe: .……………………………..….....……..........................................................………………………………
Elérhetőségi telefonszám, email cím: ….......................................................................................................………… ……
(Kérjük, mindenképpen adja meg telefonszámát és/vagy email címét, hogy a kedvezmény biztosításához
elengedhetetlen helyszíni szemle időpontját egyeztetni tudjuk Önnel!)
Ügyfél azonosító*:
Folyószámla azonosító*:
A %-os locsolási célú kedvezmény igénybevételi helyének pontos címe*:
………………………...................................…………………………………………………………….………………………

az igénybejelentés napján leolvasott bekötési vízmérő állása: ……………………………………..
(tájékozató adat a szolgáltató felé)

Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően:
Rendelkezem a szolgáltatóval kötött érvényes közszolgáltatási szerződéssel és lehetőséget biztosítok a
szolgáltató számára, hogy az igénybevétel feltételeit előzetes értesítés nélkül bármely időpontban ellenőrizze.
Nyilatkozom továbbá, hogy
- egyéb, helyi vízvételi lehetőséggel nem rendelkezem (csak a víziközműből szolgáltatott
ivóvizet használok locsolás céljára)
-

nincs külön mérő a locsolási víz elszámolására,

-

az érintett felhasználási helyen nincs 60 napot meghaladó lejárt határidejű díjtartozásom a
szolgáltató felé

A kedvezményt házikert** öntözése

haszonállat*** tartása

céljából kérem.

Házikert nagysága:………………..m2 haszonállat***:………..db (megadása a hátoldali számítás szerint)
* a számla első és harmadik oldalán szereplő adatok
** házikert: olyan lakossági felhasználó tulajdonában álló, egy helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen földterület, mely
felület alkalmas olyan zöldterület kialakítására, melynek fenntartásához annak folyamatos öntözése célszerű/szükséges.
***haszonállat: a lakossági felhasználó tulajdonában álló, a KSH számosállat felsorolásában szereplő, legalább 0,40
számosállat egyenértéket elérő háziállat/állatcsoport (részletes tájékoztató, számítási segédlet a hátoldalon!).

Kérjük a megfelelő négyzetbe írt „X” jellel jelezze választását!
Figyelem! Csak teljes körűen kitöltött igénylőlap esetén lehet az igénybejelentést elbírálni!!!
Kiskunhalas, 2015. ......………………………….
………………...........................……….......................
igénylő felhasználó aláírása

Az igénylés

elfogadva

/

elutasítva.

Kiskunhalas, 2015………………………………
………………………………………………………..
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft
Kalocsai Üzemmérnökség
- Cím: H-6300 Kalocsa, Hősök útja 38. Tel.: +36 78/ 462-244
Kiskőrösi Üzemmérnökség
- Cím: H-6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 43.Tel.: +36 78/ 312-077
Kiskunhalasi Üzemmérnökség - Cím: H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. Tel.: +36 77/ 421-622

Fax: +36 78/561-172 E-mail: kalocsa@kiskunviz.hu
Fax: +36 78/ 312-766 E-mail: kiskoros@kiskunviz.hu
Fax: +36 77/ 421-030E-mail: kiskunhalas@kiskunviz.hu

Tájékoztató információk
1. Számosállat
Számosállat az állatállomány nagyságát összefoglalóan kifejező egyenértékszám. A különféle állatfajok eltérő
korú és ivarú állatainak összeadására szolgál. A számosállat 500 kg élősúlyú állatot vagy állatcsoportot jelent.
Tapasztalati átszámítási kulcsszáma átlagos összetételű állomány esetén a következő:
0,40–es számosállat
tartott állatok
egyenértéknek megfelelő db száma
1 db szarvasmarha
0,8 számosállat
tehát 1 db
…………
1 db sertés
0,114 számosállat
tehát 4 db
..………..
1 db juh
0,0714 számosállat
tehát 6 db
.…..…….
1 db ló
0,8 számosállat
tehát 1 db
..………..
1 db tyúk
0,004 számosállat
tehát 100 db
…………
1 db liba
0,007 számosállat
tehát 58 db
..………..
1 db kacsa
0,004 számosállat
tehát 100 db
…………
1 db pulyka
0,013 számosállat
tehát 31 db
…………
1 db egyéb baromfi

0,008 számosállat

tehát 50 db

…………

2. Szolgáltató az éves elszámolás (május 01.-szeptember 30.) érdekében minden évben kísérletet tesz a bekötési
vízmérő leolvasására. Szolgáltató elfogadja felhasználó által történő – május 1-re és szeptember 30-ra
vonatkozó - mérőállás bejelentését az ügyfélszolgálati telefonszámon …………………., valamint az
…………………………. e-mail címre. Mérőállás hiányában a %-os locsolási kedvezmény érvényesítése
arányosítással történik.
3. Tárgyév április 15. után, de augusztus 15. előtt beérkező igénylések esetén a kedvezmény biztosításának
elbírálási ideje az igénylőlap beérkezéstől számított 15 nap. A kedvezmény biztosításának kezdőnapja az
igénylés elfogadásának napja.
4. Az igénylőlapot egy eredeti példányban kell benyújtani. Szolgáltató az igénylőlap aláírásával ellátott
másolatát küldi vissza a felhasználónak. Szolgáltató az igénylést 15 napon belül feldolgozza és arról írásos
értesítést küld.
5. %-os locsolási kedvezmény (szennyvízmennyiségből kerül biztosításra) igénybevételi kérelme elutasításra
vagy a már elfogadott igénybejelentés alapján biztosított locsolási kedvezmény megszüntetésre kerül, ha a
felhasználó:
- nem teszi lehetővé a szolgáltató számára az ellenőrzést,
- nem rendelkezik érvényes közszolgáltatási szerződéssel,
- az igénybejelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak,
- 60 napot meghaladó lejárt határidejű díjtartozás van,
- nem teszi lehetővé a lejárt hitelesítési idejű bekötési vízmérő szolgáltató általi cseréjét,
- az üzletszabályzat rendelkezéseit, ill. a közszolgáltatási szerződést megszegte/megszegi.

