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MEGÁLLAPODÁS
Az elkülönített locsolási vízhasználat, locsolási vízmérővel
történő mérésének és elszámolásának feltételeiről
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mely létrejött a 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet 63.§ (6) bekezdés e), a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 2595/2011. (IX.21.) Főv. Kgy határozat és az 59/2011 számú Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján pontja alapján egyrészről:
a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.) (székhely: 1186 Budapest, Ipacsfa u. 19, cégjegyzékszám:
01-09-466334, adószám: 12120497-2-43), mint a lakossági, települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével, mint a főváros területén működő, kizárólagos jogosultsággal rendelkező közszolgáltató, és
a Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., cégjegyzékszám: 01-10-042451, adószám: 10898824244,
statisztikai számjel: 10898824-4100-114-01,), mint ivóvíz szolgáltatást nyújtó közszolgáltató, a továbbiakban együtt Közszolgáltatók, másrészről az elkülönítetten mért, locsolási célú vízhasználat mérését szolgáló locsolási vízmérőt alkalmazó

1. igénylő adatai:

Név:
Ügyfélkód (FTSZV Kft.)
Folyószámla azonosító
(Fővárosi Vízművek Zrt.)
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név:
Telefon :
1

Anyja neve:
-

-

-

E-mail :
1

mint az 1.1 pontban meghatározott ingatlanon telepített locsolási mellékvízmérő felhasználója - a továbbiakban felhasználó - között,
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.
1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA:

Felek jelen megállapodásban rögzítik az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló, előzetes szolgáltatói hozzájárulás
alapján telepített locsolási vízmérő alkalmazásának feltételeit
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1.1. Locsolási vízmérővel érintett felhasználási hely adatai:

Ingatlan címadatai (felhasználó tölti ki)
Az ingatlan helyrajzi száma:
Az ingatlan címe:

Az ingatlanon belül lévő, biológiailag aktív zöldfelület (felhasználó tölti ki)
Jellege (pl. park, konyhakert, gyümölcsös, stb):

%

Az egész ingatlanhoz viszonyított aránya:

Locsolási célra telepített locsolási vízmérő (Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki)
Gyári száma:
Műszaki átvétel (elkülönített mérés kezdő) időpontja:
Műszaki átvételének időpontjában a mérőállás :

m³

Hitelesítés éve:
A Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott műszaki
dokumentáció azonosító száma:

A bekötési vízmérő (főmérő) (Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki)
Gyári száma:
A locsolási vízmérő műszaki átvételének
időpontjában rögzített mérőállás:

m³

Ivóvíz-szolgáltatási szerződés beköltözési bizonylat száma:
Üzleti partnerszám:
Mérőhelykód / készülékhely:

1.2. Bekötési vízmérő szerinti felhasználó (kitöltendő, ha a szerződő fél nem egyezik meg a bekötési vízmérő szerinti
felhasználóval):
1. Igénylő adatai:

Név:
Ügyfélkód (FTSZV Kft.)
Folyószámla azonosító
(Fővárosi Vízművek Zrt.)
Lakcím:
Levelezési cím:
Születési idő, hely:
Születési név:
Telefon :
1

Anyja neve:
-

-

-

E-mail :
1

2. RÉSZLETES MEGÁLLAPODÁSI FELTÉTELEK:
2.1. Közszolgáltatók vállalják, hogy a locsolási célra telepített locsolási vízmérő által mért ivóvízfelhasználást, az ingatlan szennyvízszállítási díjának megállapításakor nem veszik ﬁgyelembe, amennyiben a mérőn átfolyt vízmennyiséget a Felhasználó kizárólag
locsolási célra használja, és Felhasználó Közszolgáltatókkal szemben fennálló díjtartozása, részletﬁzetési megállapodás, illetve
ﬁzetési halasztásra vonatkozó szerződés hiányában nem haladja meg a három hónapot.
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2.2. Felek rögzítik, hogy az elkülönített locsolási vízmérőn mért vízfelhasználás akkor minősül locsolási célú vízhasználatnak,
ha a Felhasználó, a házi ivóvízvezetékből
a. a Felhasználó tulajdonában, illetve más jogcímen használatában lévő ingatlanon belül lévő, a 4/1995. (II. 13.) Föv. Kgy.
sz. rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján biológiailag aktív zöldfelületnek minősülő növényzet életfunkcióinak fenntartását
		 öntözéssel biztosítja, és
b. az a) pont szerint felhasznált ivóvíz túlfolyás, vagy visszaáramoltatás/visszaáramlás útján még részben sem kerül
		 a házi szikkasztóba.
2.3 Felek kölcsönösen rögzítik, hogy Felhasználó a locsolási vízmérőt szabályszerűen, a Fővárosi Vízművek Zrt. által
jóváhagyott terveknek megfelelően építette be, és a Közszolgáltatók a mérőt záró elemmel ellátták, a Felhasználó a Közszolgáltatók ezen tevékenységei során felmerült költségeit megtérítette.
2.4. Felhasználó kijelenti, hogy
a. a locsolási vízmérőt kizárólag az elkülönített locsolási vízhasználat mérésére alkalmaz;
b. biztosítja a Közszolgáltatók, vagy megbízottja(ik) részére, a locsolási vízmérőn mért vízhasználat mennyiségének és cél
szerinti felhasználásának időszakos, illetve rendkívüli ellenőrzését,
c. az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló locsolási vízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával (a leolvasás a bekötési vízmérővel egyidőben történik), számlázásával, és nyilvántartásával
kapcsolatosan a Közszolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségeket - melyek mértékének mindenkori változtatási
jogát a szolgáltató fenntartja - a mindenkor esedékes, ivóvíz-szolgáltatási díjjal egy időben, számla ellenében megfizeti.
d. gondoskodik a tulajdonában lévő locsolási vízmérő karbantartásáról, fagyvédelméről, rendszeres hitelesítéséről,
e. a 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 63.§ (6) d) pontjában, illetve a 4/1995. (II. 13.) Föv. Kgy. sz. rendelet 2.§ (6)-(7)
bekezdéseiben, valamint a 3-7.§-okban szabályozott százalékos locsolási kedvezményt, a locsolási vízmérő üzembe
helyezésének időpontjától nem veszi igénybe.
2.5. Felhasználó vállalja, hogy a tulajdonában lévő locsolási vízmérő hitelességét a mindenkori mérésügyi jogszabályokban
foglalt előírások alapján biztosítja.
2.6. A Felhasználó felelős a locsolási vízmérő, és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért,
a mérővel kapcsolatos bármilyen beavatkozás esetén a Közszolgáltatók, vagy megbízottjuk jelenlétét biztosítja. Tudomásul
veszi, hogy ennek elmaradása esetén Közszolgáltatók a locsolási vízmérőn mért vízfelhasználások szerinti
szennyvízszámla-korrekciót, csak a mérőcsere előtti legutolsó és a csere utáni legelső leolvasási értékeknek megfelelően
tudják figyelembe venni és leszámlázni.
2.7. Felek rögzítik, hogy a locsolási vízmérőn mért vízfelhasználással nem csökkenthető a szennyvízszállítás díja,
a. ha az aktuális leolvasási időszakban a bekötési vízmérőn, vagy a bekötési vízmérőhöz csatlakozó locsolási vízmérőn, mért
fogyasztás leolvasása sikertelen, a sikertelen leolvasási időszakkal érintett teljes fogyasztási időszakra vonatkozóan,
b. ha Felhasználó elmulasztja a bekötési vízmérőhöz csatlakozó locsolási vízmérőn, hitelesítését, a hitelesítés elvégzéséig,
c. elfagyás, illetve meghibásodás esetén, a locsolási vízmérőnek a felhasználó költségén történő cseréjének elvégzéséig.
2.8. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a locsolási vízmérős szolgáltatás biztosításához szükséges adatait
Közszolgáltatók kezelik, s egymásnak átadják.
3.

A megállapodás megszüntetése, megszűnése

3.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatók jelen megállapodást, 15 napos felmondási idővel, írásban jogosultak
felmondani, ha
a. az időszakos, vagy rendkívüli ellenőrzés során, az elkülönített locsolási vízhasználatot mérő locsolási vízmérőn
a locsolási vízhasználattól bizonyíthatóan eltérő vízhasználatot észlelnek,
b. szolgáltatói adatellenőrzés során bebizonyosodik, hogy Felhasználó jelen megállapodásban valótlan adatot közölt,
vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett,
c. a Felhasználó 3 hónapot meghaladóan késik a mindenkori szennyvízszállítási, és/vagy ivóvízszolgáltatási díj, illetve az
ügyviteli díj megfizetésével,
d. a Felhasználó második felszólításra sem biztosítja a Közszolgáltatók, vagy megbízottja(ik) részére a locsolási vízmérő
		leolvasását,
e. Felhasználó a jelen megállapodásban vállalt, illetve jogszabályban előírt, a Közszolgáltatókkal szembeni, egyéb
szerződéses kötelezettségeit megszegi.
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c.
a felhasználó
Fogyasztó 3személyében
hónapot meghaladóan
késik nem
a mindenkori
és/vagy
díj, illetve
az
f. A
történő változást
jelentik beszennyvízszállítási,
és/vagy a bekötési
vízmérőivóvízszolgáltatási
szerinti új felhasználó
a 10%os
locsolási
kedvezmény igénybevételének mellőzéséről visszavonhatatlan nyilatkozatot nem tesz.
ügyviteli
díj megfizetésével,
d. a Fogyasztó második felszólításra sem biztosítja a Közszolgáltatók, vagy megbízottja(ik) részére a locsolási célú mel3.2 Felek
rögzítik, leolvasását,
hogy a jelen megállapodás Közszolgáltatók általi felmondása esetén, Felhasználó köteles megtéríteni,
lékvízmérő
a
felmondást
megalapozó
magatartásával
a Közszolgáltatóknak
okozott,
költségét és kárát.
e. Fogyasztó a jelen megállapodásban
vállalt,
illetve jogszabályban
előírt,igazolt
a Közszolgáltatókkal
szembeni, egyéb szerződéses kötelezettségeit megszegi.
3.3 f.Felek
megállapodnak
abban, történő
hogy aváltozást
jelen megállapodást
Felhasználó
15 naposvízmérő
felmondási
idővel,
írásbanabármikor
A fogyasztó
személyében
nem jelentik be
és/vagy a bekötési
szerinti
új fogyasztó
10%-os
felmondhatja.
locsolási kedvezmény igénybevételének mellőzéséről visszavonhatatlan nyilatkozatot nem tesz.
3.4 Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás felmondása esetén, az elkülönített locsolási vízhasználat mérését
3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás Közszolgáltatók általi felmondása esetén, Fogyasztó köteles megtéríteni, a felszolgáló locsolási vízmérő telepítésére, a felmondástól számított két éven belül újabb szolgáltatói hozzájárulást nem kaphat.

mondást megalapozó magatartásával a Közszolgáltatóknak okozott, igazolt költségét és kárát.

3.5 Jelen megállapodás automatikusan megszűnik,

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást Fogyasztó 15 napos felmondási idővel, írásban bármikor felmondhatja.
a. ha a Felhasználó és a Fővárosi Vízművek Zrt. között fennálló, az ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződés a felhasználó személyében, illetőleg a felhasználási helyben történő változás miatt - megszűnik, az ivóvízszolgáltatási

3.4. Fogyasztó
tudomásul
veszi,napjával,
hogy jelen megállapodás felmondása esetén, az elkülönített locsolási vízhasználat mérését
szerződés
megszűnés
b. ha a mellékvízmérő
locsolási vízmérővel
érintett aingatlan
a közműves
szennyvízelvezető
törzshálózatba
történő
bekötésenem
megvalósul.
szolgáló
telepítésére,
felmondástól
számított
két éven belül újabb
szolgáltatói
hozzájárulást
kaphat.
c. Felek jogutód nélküli megszűnésének napján.

3.5. Jelen megállapodás automatikusan megszűnik,

4.

Vegyes és záró rendelkezések:

a. ha a Fogyasztó és a Fővárosi Vízművek Zrt. között fennálló, az ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó szerződés - a fogyasztó

4.1. Felek
megállapodnak
abban,
hogy a jelen
megállapodás
a locsolási
vízmérő
műszakiazátvételének
(a Közszolgáltatók
személyében,
illetőleg
a fogyasztási
helyben
történő változás
miatt
- megszűnik,
ivóvízszolgáltatási
szerződés
biztonsági záróelemének felhelyezésének, 1.1) napján lép hatályba.

megszűnés napjával,
b. ha a locsolási célú mellékvízmérővel érintett ingatlan a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba történő
4.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.törvény, a közműbekötése megvalósul.
ves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet, valamint a települési folyékony hulladékkal
c.
Felek
jogutódhelyi
nélküli
megszűnésénekszóló
napján.
kapcsolatos kötelező
közszolgáltatásról
59/2011 (X.12. ) számú Fővárosi Közgyűlési rendelete illetve a Felhasználó
és a Közszolgáltatók között fennálló, az ivóvíz-, illetve szennyvízszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az irányadó.

4. Vegyes és záró rendelkezések:

4.3. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
4.1. Felek
abban,
hogy
a jelen megállapodás
a locsolási
célú mellékvízmérő műszaki átvételének (a Közszolgáltatók
Felekmegállapodnak
tudomásul veszik,
hogy
a szerződés
érvényességéhez
szükséges

biztonsági záróelemének felhelyezésének, 1.1) napján lép hatályba.

4.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.törvény, a közműves
ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Kormányrendelet, valamint a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011 (X.12. ) számú Fővárosi Közgyűlési rendelete illetve a Fogyasztó
és a Közszolgáltatók között fennálló, az ivóvíz-, illetve szennyvízszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az irányadó.
4.3. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés érvényességéhez szükséges a jelen megállapodás Záradékának a jelen megállapodás tárgyában érintett egyéb érdekeltek általi aláírása is.

Budapest,

Felhasználó
Fogyasztó

Fővárosi Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.
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Fővárosi Vízművek Zrt.

záradék
Alulírottak,
1. Név: ..........................................................................................................................................................................................
a bekötési vízmérő szerinti ingatlan tulajdonosa, (aláírásnál a csatolt okirat szerint a tulajdonos(ok) nevében jognyilatkozat
tételre felhatalmazott képviselő)
2. Név: ..........................................................................................................................................................................................
a bekötési vízmérő szerinti ingatlan felhasználója, (aláírásnál a csatolt okirat szerint a felhasznaló nevében jognyilatkozat tételre
felhatalmazott képviselő) jelen záradék aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul hozzájárulunk ahhoz, hogy a jelen
megállapodás alapján locsolási mellékvízmérőt Felhasznaló részére, az elszállított folyékony hulladék mennyiségének számlázott
díja a locsolási vízmérőn mért vízfelhasználással csökkentésre kerüljön. Jelen hozzájárulásunkkal egyidejűleg kijelentjük, hogy
a 10%-os locsolási kedvezményt a locsolási vízmérő üzembe helyezésétől kezdve nem vesszük igénybe, illetve annak igénybevételéről lemondunk.

Budapest, .............................................................

..................................................................................
Bekötési vízmérő szerinti Felhasználó
(aláírásra jogosult képviselője)
(aláírása (cégszerű aláírása)

..................................................................................
Ingatlan tulajdonosa
(aláírásra jogosult képviselője)
aláírása (cégszerű aláírása)
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