
Tiszomenti Regio lis VízmÚj

ltt atava9, ndUla lo.5oás 5zezÓnILÓ.sojon kevesebb GatoÍnadijja||

Á kertas hárban lakóknak érdemes méÍlege niíik, mcn locsÓ ómérólekzerelt.tóséVelVaqva vizmij
]o.soá5 kedveimónyénekigénybeVét.lóv.l.5o((enlhet ('ennyVildijukat'

AkerttU3]donosFogya'1ó kkÉtféeleDpÚöikeo1h.t]lilot!ohsláe]lr.'iit Vóvi:UIánfizete]dó
ve rnyVh elvozetés dirJt
1 Míus 1 é5 

'epten]bcl]0 
lo7ófti dóv.kb.| i íennyvndi]ban meg]e eni 1091Ós jb ánydias

qényd3po1TáÉJ\áeUrkni kérh.tlz. .yel.|'(.er.]et!é3.nkli,lJÚyh.nipurlÍÉker.!é!éVe
lrrtp rlü$V Í!:rt ]Ú) tiígy.VápÍi l r5 q

no

2 LoGolajj.élúneelvzmiÍÚÍ.]|zel.9!'_Je'ir.y.l]|ló\gge157tojitalri,l].gyalertdntözéíe
l].nnátVi.UlárkrjlaJg!ndi]at citolnidi:1J:or.inrekel]cnÍ7etn L..jo in mc]|élí]éró5

'o]gi 
t.tá! génybe!étclcnc| éhé1ólégét a !f,eJrdi l.diíó]5ró. 1!95 .V LVl tarvény, a Viziköhű.

volgátatá5ró nÓ]ó2011 é!jcaxtol!ótrylég.eha]tá'iró|róo93/201] (r 27 ) koÍnánylende]et

ljgye.n AledV.znrórlPl Io7Lj 1.liri:l!tc'enel]!.l.re.silJ'!!'/j(VPhetó3énybo'ÉppénezéÍ
.zokrik'Jl]LIoábbin]nireól]Yé1!ka5re'e!i]t.li10r"!ll.dVelménybcn'déJtovábbakbana
]onolá5ine ék!i:núlafe'erele!en]el. dólt!lel PóÍÖr ekc n]ondJn uk a Ioabb.í
étr'inyositét kPdVe?meiyü|ló

Loűoo/nérófelsl!Íeé!éta]onleh'xr'ión|Ír3(]iv...]!kfelr.l.l1!tni'3lk]elentósmenn|iségú'
raVonta 20Ír] ré iahb!zc1hal: i]nJ(.re! ren] a.5a10ÍrjbJ (!{i Álo.joón]ólóÍéneleé5éreI
ko 1!a!t tPrveÍ é!' jz.í. a\ di] !ir ne ó ifu].!,l .j!.|!j (e te5.5.1id ]]jtr]a a|ár 9gy 

'e:o 
r alitt s

(!cbb fÓgya'ti5e5eté ]J!J\.]jÚ(a ..5oa' tcdjrctrnóny jgénybeVét-é]ét

M (ortelre1ó ltnybe 3 nelelvlniról |ed'!É:ménvl
. AÍnenn,/ b.n l.idc]k.z | érVénye! kozii2en 

'.tróo'éíe 
ViV 7 

'olgiltal'!ála 
é5 lozc5arorna

n3J1Jrnálrer]e le: (, nr. |]l( Var bek.tés ,róv' ]Élő]e 1.lo.5oóv z
móÍélér'" a beköté! ! Íl9rn !tan k ziró ie l!'i ne lé]1nero íel.lh.1Ü be]
. Adenn/bannn.siVn (ó,nriis:og. tato kólmúlJó:áto]kivtj .gVób !ááttu]a]donúkú(
!jláÍotviz' íe iin Villta!nálal ! zbeilÍ:ój eretó5ége
. Aneínybe]n n.5ilil|o:nrü 'ogáltitóv. '.mbén 

di]hátra é|..
M a téPnddl t 5zeleÚló !énye n á1a jnydiiJs ]o.\Ó á j] le.]Vezmény(i
. Á'ázJlóldl o.5o á5] ledVezí]iny eeíy ésé1 a 1árgyéV lo.loljs idd5z3lár.ke b.nyú]tan,é5.
beje]on{éll k!Ve1i 30 n]pon b. u Vá ( ].táyoÍi
' Azigenyisbenyú]tásan.llratáídl]cl.jÍl!óVJpr t15
Lo.so á' kédve:jeny éDéíó épaye
. AViz kó:mú{z. g;ltató a ben,/úr(ott isiívé(éi ronipor beli] azadaloklaód5igi].k
Íe ülV.qi 

'ljva 
Pbiráli é!.íó ó o!í á |_e]ha'ná oi

=

. .;#\. cERr
N/lVíz



Tiszomenii Reoion óis YízmŰ

. Apoz]ti!ebi.a5ltarareikua]itoLl ILlLsi .co.r le.]'e,nén'/jgénybevéte]áleaméÍőh.y
laallásiteÍg].Jo!!1na(dÍrb.íl mcgk. 1eí'e et']
. AosooVzeki]öit€ttnré.5éleV.n:t(.]ó,,[l.!jl]podas iái.j',]n,:Fe]ra'naóes.
Viz kbznrú 5.! gáLtató (o]ot áiervdok!h.itjÜó ]erIU]ti5. é5 a]nak (e.iVP,ó 9 bnálásá Után k.Íiihct

. Az é kónuh ÍrilóhcVet' a beéptett rjleLe! mÁró záÍallÓ ónó e átasiv.l egyjde]ú eg i
Vn kózmú ío gat.li ny]Vinláltá!bJ V!r Etró J, ddponitó kezdddóen dÜkÓl átÓ/ál né kij, a

o...]óvn Után aat.íradiJl ncn j:iir t Ie

M tLc lani]nazn a.kéreemne()
. a kéÍ. Í]c7ó' J llÍVcró aro.oniá5Jft i kJ )J\ JdálÓkát'
. ábeépitéíekeÍi]ÜÍrilób.leidezé51ip!5.t'paEnreterct'
. a: érjntett]nc ]an hey!zinJJjz !il a1it' lrá: !óV:lra or.lát' ezektad!7é|a t k!ónmeg]elove
a'o.5o á' me ékvnnrérÓ ]eyét,módjit,'crgas]ár:i11ií]e él1V zneró elhelye.é5e solán íé ]
kovetelménya: Óná Ó néÍóák]a k].likti5J]

. A7átaár,/dira5..jolj\](ÉdV.] jliIt]giirbeÍ.tonek.kedvexr]enylnrnd! éVbenn.gkel
újiraná1!árolhátnik.kcdv.zrreiyÍetetele'e5P(eg1Jrto:ij|..ll.:hct.zFer.'iaoná],Vagy
egyeb nás k ]áÍó.L 9phet fe ]

. A? e ki] oi tetl nerólreyer !éle ezPlt tn ( lajró ie oÍo il .é ra hain; rátóÍ.

. Ao.!OóViztki]Ólil.1tlnélÉréIr.olgiomélóhÉytervp7É!ó!.]'kJJkti]i!Jny]i'intirtásb.
vétoéVcl'hcy'in 

'ené]eVe,tinréijlji!etee!l 
isÍcrnta]1á5á'a kap.5olal!ltot5ége(á

. Abeepites/ésv.gy.nyVántJíálbávót.di]itirogya't!3heLYlzirerfzet'ts|!JV.l ]énylÉ
jÓÚrlitó njsolíenódé5t ped g egke..jbb Jz 8ényb.'ótc 'ncgk.zdé.enek ]ip]á]g n]egke ](!tn

Ábbán 3z Psetben, ha J Io3y.l/ló a koi.bb éVekber IjáÍ lende k.7ett o.so ás !inréróve é5 2017 b.n
5jogosutaledVe?nréry]gé]yb!!?1.!l.'Üa(a ]| !atartásbJVéie diá1k! Jmcgfrctn
. A kéd!.:miny n.n] j]eheto 3érybPa:or(Díl.l|:]lit. elrendet oc.á5 ti3ÓJ|

. AkedVczÍrnny !.iyre!éteéreza Fe ha'ná ónJlnisoskéíe net ke]]benyüjta]]á,meyetáz
etrerend!ere.iteltforn3ny.IrtJtV.j Ion.rL.qyte5iog.it r.dábán tolrol Í].e 1i
folmányÓnblVáíyÓkhÓnapUnkló elolIhetók] 

^ 
(Él!2mh.l.!itoi kel a nrúíak lerveket,vahmnt

a núi.k le ra5r, kVéVe ar.(nal ák]|iJlorijblr óvekben nár.endelkP]tel ..lo á\i Viz laóV. , nek k ü]

terueta!mlp b?.áto íiuk
' A'oqátatóe!t.:trátri J:.n l.1JVl. ó| (ére nÉ:, aklie|rfee re[mPgiféíi
fétété]ék él,vJ3|J:3in'.b.j..nte5irk,.o1.1idato(J1! il|'' clV..kere]enbery!]ta5án3l
dÓponiáb.n30 ]apon tú dilá ora!uk V!.
. Aíolcátaloazorn. hati yal ]Ó!Ó!Uh V Ízavo rn aLedve]néryt'Jmennytj!nJ
IedVezmÉnyP! idóná(báí a Fe lra'iai ]]0 n3po1megha adódiÍartouást lralmozlel'vágy ts lÓcsÓLi!
móíó5lrevró a Vizr.srná at.t Í]e '.lik o.so i5i.é ft h3!ná]á LVáB'/ ma' nBaninE i5 bi.tol'!ts]
etveiTrá ont]Rc'oni s!in fe(zrt hllynii e.rőr:esétn]ega(adáyon.

M
MaVh

cERÍ



LocsoLÁsl KEDVEzMÉNY lGÉNYBEJELENTő

E]HxústqÍ-zí. Wv;Yo,

EW^D! álás

tr ü*séqész.Íe !o!zsz.sálalás

a 0/2000 (x 13)

TT-rn Frl ho TTt mp

E*E""
tr*,ld"*q

Trrrl e! rrl ho TnÉ'

Beki'lés vizmeló l lónérr) oy5Íiszima


