NE HAGYJA PÉNZÉT ELFOLYNI!
LOCSOLÁSI VÍZMÉRÔ
TELEPÍTÉSE BUDAPESTEN

INFORMÁCIÓ

CSEPPEK

KEDVES KERTTULAJDONOS!
Tudja Ön, hogy kétféleképpen is csökkentheti a locsolás során
felmerülô költségeit?
• Május 1. és szeptember 30. között 10%-os kedvezményt vehet
igénybe a szennyvízelvezetés vagy szennyvízelszállítás díjából.
• Vagy használhat locsolási vízmérôt, s így a locsolásra elhasznált
vízmennyiség után az év minden hónapjában csupán a víz díját
kell megfizetnie.
Ön szabadon választhat a kedvezmények közül, de egyszerre csak
az egyiket veheti igénybe. Ha Ön korábban már igénybe vette a 10%os kedvezményt a szennyvízelvezetés díjából, de a továbbiakban
locsolási vízmérôt szeretne használni, elôbb le kell mondania
korábban megszerzett kedvezményérôl.

KEDVEZMÉNY LOCSOLÁSI VÍZMÉRÔVEL
Locsolási vízmérôvel mérhetô a locsolásra elhasznált
vízmennyiség, így Ön tudatosabb kertöntözôvé válhat!
A locsolási vízmérô alapján egész évben igénybe vehetô kedvezmény
mûszaki feltétele a házi ivóvízhálózat kerti vezetékére vagy kifolyójára
szerelt hiteles locsolási vízmérô. Az igénybejelentô benyújtásakor
a felhasználónak aláírt, érvényes szolgáltatási szerzôdéssel kell
rendelkeznie, szennyvíz- és vízdíjhátraléka nem lehet. Fontos
megjegyezni, hogy a locsolási vízmérô az Ön tulajdona, annak épségérôl
(mechanikai hatások, fagy elleni védelem, valamint a plombák védelme)
és a késôbbiekben szükségessé váló hitelesítésérôl, cseréjérôl
a tulajdonosnak kell gondoskodnia.
A locsolási vízmérô akkor hiteles, ha a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal (MKEH) kevesebb mint 8 éve hitelesítette,
záróeleme és szerkezete ép, burkolata nincs megbontva. A mérô
hitelességét az MKEH törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba
vagy matrica) bizonyítja.

AZ ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA
1.	Kérjen igénybejelentô nyomtatványt a szolgáltatók
ügyfélszolgálati irodáiban vagy töltse le honlapjukról:
Fôvárosi Csatornázási Mûvek (FCSM)
(Kizárólag csatornázott ingatlan esetén!)
Budapest VIII., Kerepesi út 19.
www.fcsm.hu
Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV)
(Kizárólag csatornázatlan ingatlan esetén!)
Budapest XIII., Váci út 23–27.
www.ftszv.hu
Fôvárosi Vízmûvek
Budapest XIII., Váci út 23–27. vagy Budapest II., Fô utca 47.
www.vizmuvek.hu
2.	A kitöltött igénybejelentô nyomtatványt csatornázott ingatlan
esetén az FCSM, csatornázatlan ingatlan esetén az FTSZV részére
juttassa el postai úton vagy személyesen. A szolgáltató a benyújtott
igénylést elbírálja, elôkészíti, és részlegesen kitöltve átadja Önnek
a megállapodástervezetet.
3.	Terveztesse meg locsolási vízmérôjét. A beszerelési terv
elkészítésével bármely olyan személyt vagy szervezetet
megbízhat, aki a jogszabályban* elôírt feltételek szerint
tervezôként, kivitelezôként azonosítható.
4.	
A locsolási vízmérô szerelési tervének benyújtásával kérje a terv
jóváhagyását a Fôvárosi Vízmûvek központi ügyfélszolgálati
irodájában (Budapest XIII., Váci út 23–27.). (Szükséges
dokumentáció: nullás igazolás, ennek hiányában az utolsó kiküldött
számlalevél, megállapodástervezet, mûszaki leírás, tervrajz
két példányban, tervjóváhagyási adatlap.) A tervjóváhagyás
megtörténtérôl telefonon értesítjük, majd a jóváhagyott terveket
átveheti ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésére kipostázzuk.
5.	A jóváhagyott terveknek, a Fôvárosi Vízmûvek honlapján található
mûszaki követelményeknek és ajánlásoknak megfelelôen
szereltesse fel a locsolási vízmérôt. Felszerelést végzô kivitelezô
lehet a társaságunkkal szerzôdött, üzembe helyezést is végzô,
minôsített vállalkozó is.
6.	
A jóváhagyott terv szerinti felszerelést követôen gondoskodjon
a locsolási vízmérô üzembe helyezésérôl, amelyet a Fôvárosi
Vízmûvek ügyfélszolgálatán kezdeményezhet. Abban az esetben,
ha a locsolási vízmérô felszerelését társaságunkkal szerzôdött
minôsített vállalkozó végezte – aki a biztonsági záróelem
felszerelését is elvégzi –, külön üzembe helyezésre nincs szükség.

7.	
Társaságunk a felszerelt locsolási vízmérôt az üzembe
helyezéskor rögzített adatok (gyári szám, mérôállás, számlázás
indulásának kezdete) alapján veszi nyilvántartásba.
	
A közszolgáltatók által is aláírt megállapodást csatornázott ingatlan
esetén az FCSM, csatornázatlan ingatlan esetén az FTSZV juttatja
el Önnek.

A FELSZERELTETÉSRÔL
A szakszerû és szabályos kivitelezés érdekében figyelmébe ajánljuk
a locsolási vízmérôk beépítésének mûszaki irányelveirôl szóló
tájékoztatónkat, amely tartalmazza a vízmérôk létesítésének általános
szabályait, valamint a beépítés mûszaki követelményeit. A tájékoztató
beszerezhetô a Fôvárosi Vízmûvek központi ügyfélszolgálati
irodájában (Budapest XIII., Váci út 23–27.), igényelhetô a Vízvonalon
06 1 247 7777-es telefonszámán és e-mailben (vizvonal@vizmuvek.hu),
valamint letölthetô honlapunkról (www.vizmuvek.hu).

Figyelem! Házi vízvezeték-hálózaton locsolási vízmérô tervezési,
kivitelezési munkát csak az a személy vagy vállalkozás végezhet,
aki a jogszabályban* elôírt feltételek szerint tervezôként, kivitelezôként
azonosítható.
*1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § az épített környezet alakításáról és
védelmérôl.

A BIZTONSÁGI ZÁRÓELEMRÔL
A biztonsági záróelemet a vízmérô(k) beszerelését követôen
társaságunk vagy a társaságunkkal szerzôdött, minôsített
vállalkozók munkatársa helyezi fel a mérô elôtti kötésre. Ez az
egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott mûanyag gyûrû
biztosítja a mérôkötés bontatlanságát, vagyis a hiteles, joghatással
járó mérést. A záróelem sértetlen megôrzéséért és védelméért
a fogyasztó felel, sérülését vagy hiányát a fogyasztó köteles
haladéktalanul a szolgáltató felé jelezni.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ÜGYFÉLSZOLGÁLATAI

www.vizmuvek.hu

06 1 247 7777
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Budapesti és Pest megyei ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségeit
megtalálja a www.vizmuvek.hu/irodaink oldalon!

