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Felhasználó
Folyószámla azonosító:
azonosító:

Készülékhely azonosító:

LOCSOLÁSI
KEDVEZMÉNY KÉRELEM
a 10%-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez
(Kérjük, kitöltés elŇtt olvassa el a túloldali tájékoztatót!)
1. Ingatlan adatai:
Település neve:
Irányítószám:

Helyrajzi szám:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám:

Épület:

Lépcsňház:

Emelet:

Ajtó:

IgénylĊ (ivóvíz fogyasztásmérĊ
szerinti
felhasználó)
adatai:
2. Igénylü(bekötési
vízmérü/fümérü/
szerinti
felhasználó)
adatai:
2/a. Természetes személy

fĘmérĘs

mellékmérĘs

Név:
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idň, hely:
Születési név:
Telefon1:

Anyja neve:

-

-

-

E-mail1:

2/b. Társasház, egyéb tulajdonközösség
Név:
Székhely:
2/c. Az igénylŉ ingatlanhoz fŜzŉdŉ jogállása (Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)
Tulajdonos

Bérlň

Haszonélvezň

Egyéb ingatlanhasználó

3. Eljáró személy adatai:

Az eljáró azonos az igénylŉvel2:

igen

(Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)

nem

Név:
Cím:
Telefon:

-

-

-

Az ingatlanhoz fŜzŉdŉ jogállás: (Kérjük, jelölje a megfelelĶt „X” jellel!)
Társasházi közös képviselň

Tulajdonközösség képviselňje

4. Csatolt mellékletek:
Eljáró/képviselň meghatalmazása amennyiben eltér az igénylňtňl
1 Egy közvetlen elérhetĘséget kötelezĘ megadni
2 Nemleges válasz esetén kérjük, csatolja az eljáró jogszerĦségét igazoló
társasház esetén a közös képviseletre felhatalmazó
1 dokumentumot:
Nem kötelezň kitölteni.
2 közgyĦlési
Kérjük, amennyiben
a válasz nem,
határozat másolatát,
tulajdonosi közösség esetén az összes tua tábla további
részét
is töltse ki!eredeti nyilatkozatát, meghatalmazottként
lajdonos
tulajdonosi
hozzájáruló
két tanú által jegyzett, eredeti meghatalmazást.

1

Egyéb meghatalmazott

Felhasználói nyilatkozat:
Alulírott
kijelentem,
hogy
ingatlan
területének
legalább
aktív
felület,
Alulírott kijelentem,
kijelentem,hogy
hogyaaz
az
ingatlan
területének
legalább
50%-a
%-abiológiailag
biológiailag
aktívzöld
zöld
felület,melynek
melyneklocsolására
locsolására
Alulírott
fenti
ingatlan
területének
50%-a50
biológiailag
aktív zöldfelület,
melynek
locsolására
a fňvárosia
fővárosi
víziközmű-hálózatból
ivóvizet
használok.
Kérem,
hogy
a locsolási
szezonban,
azaz
május
1. és
31.
a fĘvárosi
víziközmĦ-hálózatból
ivóvizet
használok.
Kérem,
hogy
a locsolási
szezonban,
azaz
május
1.aoktóber
és
október
víziközmŜ-hálózatból
ivóvizet használok.
Kérem,
hogy
a locsolási
szezonban
(május
1-tňl
október
31-ig)
szennyvíz
között
a díjrészemre
elszámolt
nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
mennyiségéből
10%
kedvez31. között
aösszegéAňl
részemre
elszámolt
nemkedvezményt
közmĦvel összegyĦjtött
szennyvíz
mennyiségébĘl
10 %
szállítási
10% locsolási
– mindaddigháztartási
amíg ezt az
igényemet
vissza nem vonom
–kedvezmébiztosítani
ményt
érvényesítsenek.
Tudomásul
veszem,
a kedvezményre
a feltételekben
szereplő
körülmények
fennálnyt érvényesítsenek.
Tudomásul
veszem,
hogyhogy
a kedvezményre
a feltételekben
szereplĘ
körülmények
fennállásáig
szíveskedjenek.
lásáig
folyamatosan
vagyok
jogosult.
A jogosultság
feltételeinek
megszűnéséről
a megszűnést
követő30
30napon
napon belül
belül
folyamatosan
vagyok
jogosult.
A jogosultság
feltételeinek
megszĦnésérĘl
a méQň
megszĦnést
követĘ
Kijelentem,
hogy
az ingatlanon
nincs
locsolási
célú
vízhasználatot
elkülönítetten
KNBRNKđRHUİYLġQňfelszerelve,
és a
köteles
vagyok
tájékoztatni
a közszolgáltatót.
közszolgáltatót. Kijelentem,
Kijelentem, hogy
hogy az
az ingatlanra
ingatlanranincs
nincs elkülönített
elkülönített locsolási
locsolási mellékmérĘ
mellékmérő
köteles
vagyok
tájékoztatni
a
fenti
adatok
a valóságnak
megfelelnek.
telepítve,
telepítve, erre
erre vonatkozó
vonatkozó szerződést
szerzĘdést az
az ivóvíz-szolgáltatóval
ivóvíz-szolgáltatóval nem
nem kötöttem.
kötöttem.
Aktuális adatvédelmi tájékoztatónk elérhető honlapunkon, a https://www.ftszv.hu/adatvedelmi-szabalyzat.html
útvonalon.

Budapest, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................
Igénylň (vagy a nevében eljáró) aláírása

Tájékoztató
A
közigazgatásihatárán
határánbelül
belüllocsolási
locsolásikedvezményre
kedvezményre
az alábbi
feltételek
együttes megléte
jogosult
A fĘváros
fňváros közigazgatási
jogosult
a víziközmŜ
szolgáltatást
igénybeesetén
vevň lakossági
afelhasználó,
közmĦves az
ivóvíz-szolgáltatással
rendelkezĘ,
alábbi feltételek együttes
megléteFTSZV
esetén:közszolgáltatást igénybe vevĘ ingatlantulajdonos:
a)
az
ésésazon
az ingatlan
ingatlan aa területének
területének
legalább
50 %-án
%-án biológiailag
biológiailagaktív
aktívzöldfelülettel
zöldfelülettelrendelkezik
rendelkezik,
azonazazingatlantulajdoingatlantulaja) '@@YHMF@SK@M@Y+
+ legalább
+
+ 50
U@K@LHMS@YăIDKŜJDQDSŅUDYDSADMEDJRYHJ
U@FX@GDKXHJDQŘKDSHRY@AđKXNYđR
nos
a
közüzemi
víziközmĦbĘl
szolgáltatott
ivóvizet
locsolás
céljára
használja,
valamint
donos
a
vízi-közmßbÛl
szolgáltatott
ivóvizet
locsolás
céljára
használja,
valamint
LDF@KJNSđR@DRDSġM@MM@JġOİSġRHŅUDYDSHDKňİQđR@SHKSI@@YHMF@SK@M NSDKġQňADġOİSġRġSġRSDQŘKDSġMDJ
KDF@KđAA đMAHNKłFH@HK@F@JSİUYŅKCEDKŘKDSSDKQDMCDKJDYHJ SNUđAAđJŅYŘYDLHUİYHJŅYLŜAňKRYNKFđKS@SNSS
b) ivóvizet
az ingatlantulajdonosnak
nincs díj¿zetési kötelezettség határidejének elmulasztása miatti díjhátraléka, továbbá
locsolás céljára használ.
c)
az ingatlantulajdonos
a közszolgáltató
rendelkezésére
alábbi
adatokat: közszolgáltatás számláját
b) Ha
a jogosult felhasználó
c) pontban foglalt
feltételeketbocsájtotta
teljesítette,azés
csatornapótló
@Y@YNMRYDQDOKňG@SđQHCňHFJHDFXDMKİSDSSD
ca) név, cím, fogyasztási hely, anyja neve, közvetlen elérhetĘsége (telefonszám vagy e-mail cím), helyrajzi szám,
¿zetĘ kódszám,
c) A kedvezmény
elszámolásának további feltétele, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa
az alábbi adatokat:
cb) az ingatlantulajdonos nyilatkozatát a biológiailag aktív zöldfelület a) pontban foglalt hányadának meglétérĘl.
 -ġU BİL SŅLARYđL @YNMNRİSłRYđL jYDSňJłCRYđL
  EDKG@RYMđKłMXHK@SJNY@SđS@AHNKłFH@HK@F@JSİUYŅKCEDKŘKDS@ONMSA@MENFK@KSGđMX@CđM@JLDFKġSġQňK
A jogosultság egyszeri megszerzése után az ingatlanra vonatkozó kedvezmény a fenti feltételek fennállásáig
a felhasználót folyamatosan megilleti.
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