MEGÁLLAPODÁS
Mérésen alapuló locsolási célú vízszolgáltatásra 2019. évre

1./ Víziközmű-szolgáltató:
Szegedi Vízmű Zrt.,
székhelye:
pénzintézet és számlaszám:
adószám: 126340448-2-06

képviselő: Istókovics Zoltán Vezérigazgató
6720. Szeged, Tisza L. krt. 88.
K  H Bank Nyrt. 10402805-28021294-00000000
cégjegyzékszám: 06-10-0000294

2./ Felhasználó, fizető neve:

……..…………………………………..……..……..……………..

A felhasználás helye:

67……………………………………………….….………….…….……………

Fizető címe:

67…. ..……………………………………………………………..………

Ügyfél azonosító: …………………………. Folyószámla azonosító: ………………..……………
3./ Előzmény:…………..………….-ai Közszolgáltatási szerződés, melynek száma:………………………………………
4./

A locsolási célú kedvezményes szolgáltatás megkezdésének időpontja, időtartama :
A szolgáltatás kezdete: 2019..…………………….

A szolgáltatás vége: 2019. 09. 30.

5./ A szolgáltatás díja:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény felhatalmazása alapján a Szegedi Vízmű Zrt.
Közgyűlésének határozata szerint a vízdíj és havi alapdíj összege:
2019. január 01-től a szolgáltatás díja:
vízdíj:
176,70 Ft/m3 + Áfa
A bekötési ivóvízmérő és a felszerelt locsolási mellékvízmérő a Víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó közötti
elszámolást biztosítja. A bekötési ivóvízmérőn mért vízfelhasználásból levonásra kerül a locsolási vízmérőn mért
mennyiség és a szennyvízelvezetési díj csak az így fennmaradó mennyiségre kerül megállapításra, leszámlázásra. A
locsolási célú víz díját a Víziközmű-szolgáltató a felhasználási hely számlájával egyidőben számlázza a Felhasználónak,
melyet köteles a számlán megjelölt határidőig megfizetni.
Locsolási vízhasználat mérése céljából ivóvíz bekötővezetékre telepített ikermérő felszerelése esetén az ikermérő által
mért vízmennyiség után a megállapodás időtartamában a Víziközmű-szolgáltató szennyvízelvezetési díjat nem számít fel.
A késedelmes díjfizetés a Ptk. szerinti kamatfizetési kötelezettséget és a behajtással kapcsolatosan felmerült szükséges és
igazolt költségek megfizetésének kötelezettségét vonja maga után.
6./ Jogok, kötelezettségek:
Jelen megállapodással a Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a víziközmű teljesítőképességének mértékéig a víziközmű
hálózatba bekötött ingatlanon, az ivóvíz-szolgáltatási ponton (az ivóvíz bekötővezeték fogyasztó felöli végpontja)
ivóvizet szolgáltat a mindenkori jogszabályokban rögzített minőségben és mennyiségben, legalább 1,5 bar és legfeljebb
6 bar hálózati nyomáson.
A Víziközmű-szolgáltató szolgáltatási, javítási és karbantartási kötelezettsége a szolgáltatási pontig, az ivóvíz
bekötővezetékben lévő főmérőig tart. A Felhasználó személyében beállott változást a régi és új Felhasználó együttesen
köteles a mérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni.
A bejelentés elmulasztásából eredő károkért az elköltöző Felhasználó és az új Felhasználó egyetemlegesen felel.
A Víziközmű-szolgáltató köteles a locsolási mellékmérő üzembe helyezésekor (felszerelése során) az illetéktelen
beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából bélyegzéssel, zárral ellátni.
A Víziközmű-szolgáltató jogosult az üzemeltetésében lévő közműszakasz ellenőrzése, karbantartása, cseréje, ill. a
leolvasás érdekében az ingatlanba bemenni, a Felhasználó pedig köteles számára az ingatlanba való bejutást lehetővé
tenni. A Víziközmű-szolgáltató akadályoztatása esetén, hatósági, bírósági utat vehet igénybe.
A Felhasználó köteles az ingatlan vízellátását szolgáló berendezéseket folyamatosan ellenőrizni, a saját tulajdonában
lévő részén a vízelfolyásokat megszüntetni, illetve a Szolgáltató üzemeltetési körében fenntartott szakaszra eső
meghibásodást, valamint az ivóvízmérő, ill. a locsolási vízmérő működésének rendellenességeit haladéktalanul

bejelenteni.
A Felhasználó köteles az ivóvízmérő-helyet/aknát, locsolási vízmérő helyet állandóan hozzáférhetően és tisztán tartani,
illetve biztosítani az vízmérők leolvashatóságát, fagy elleni megfelelő védelmét, illetve a kiszerelést/vízmérő-átfordítást
megakadályozó bélyegzéseket, zárakat (Víziközmű-szolgáltatói) és a hitelességet igazoló (MMBH) plombákat sértetlenül
megőrizni.
A Felhasználó felróható okból megrongálódott, vagy elveszett ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének és
hitelesítésének költségei a Felhasználót terhelik.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi (belső) ivóvízhálózatot helyi (egyedi)
vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) semmi esetben sem kötheti össze.
A Felhasználó jogosult - az őt érintő felhasználási hely vonatkozásában - a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásába
betekinteni.
A Felhasználó jelen megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani (írásban megjelölve a felmondás napját és a
locsolási vízmérő, ill. a főmérő állását a felmondás napján).
A Víziközmű-szolgáltató a locsolási kedvezményre vonatkozó megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani:
 ha a Felhasználó a szolgáltatás díját a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg (akár a fő akár a
locsolási fogyasztás után), illetve azzal 30 napos késedelembe esik,
 szándékos rongálás vagy jogosulatlan vízvételezés (nem csak locsolási célra, más ingatlanra is használják) esetén.
 Víziközmű-szolgáltató képviselőjét nem engedik be leolvasás, ellenőrzés céljából.
A kedvezmény nem vehető igénybe az Önkormányzat által elrendelt locsolási tilalom időszakában.

Jelen megállapodást a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A megállapodás 2 eredeti
példányban készült. Jelen megállapodás a főmérőre vonatkozó közszolgáltatási szerződés melléklete, azzal együtt érvényes.

Szeged, 2019. ……………………………………….

.........................................………………........

Víziközmű-szolgáltató

Kelt:………………………………………………………….

...............………………….................................

Felhasználó

