Leolvasás és számlázás változása

A BAKONYKARSZT Zrt. 2019. évben ütemezetten áttér a bekötési vízmérők évi egyszeri
leolvasására. A bekötési vízmérővel rendelkező felhasználási helyeken - jellemzően családi házak - a
korábbi kéthavi leolvasást évente egy leolvasás váltja fel, a lakossági locsolási célú mellékvízmérők
leolvasása a bekötési vízmérők leolvasási rendje alapján, a lakossági bekötési vízmérőkkel egy időben
történik, évente egy alkalommal. A leolvasás következő időpontjáról a számla „tájékoztató adatok”
pontjában a „következő olvasás várható időpontja” sorában tájékoztatjuk Felhasználóinkat. A számlák
átlagfelhasználás alapján, kéthavi részszámlaként kerülnek kibocsátásra, évente öt alkalommal, a
hatodik alkalommal a tényleges leolvasási adatok alapján megtörténik az elszámolás.
Azon gazdálkodó szervezetek esetében, ahol jelenleg kéthavonta történik a leolvasás, a jövőben a
bekötési vízmérők, és az ezekhez tartozó locsolási célú mellékvízmérők évente csak egy alkalommal
kerülnek majd leolvasásra.
Azon gazdálkodó szervezetek esetében, ahol jelenleg havonta történik a leolvasás, a jövőben a 20
m3/hó felhasználást meghaladó közületi vízfelhasználások bekötési vízmérőit, és az ezekhez tartozó
locsolási célú mellékvízmérőket továbbra is havonta, a 20 m3/hó felhasználást nem meghaladó
közületi vízfelhasználások bekötési vízmérőit, és az ezekhez tartozó locsolási célú mellékvízmérők
azonban évente csak egy alkalommal kerülnek leolvasásra. A mellékszolgáltatási szerződéssel
rendelkező felhasználók részére továbbra is, átlagfelhasználás alapján állítjuk ki a víziközműszolgáltatásról szóló részszámlákat.
Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a leolvasások közötti időszakban a vízmérőt rendszeresen
ellenőrizzék, hogy az esetleges belső csőtörések, vízelfolyások minél előbb megszüntetésre kerüljenek,
csökkentve ezzel az esetlegesen bekövetkező kár mértékét.
A BAKONYKARSZT Zrt. üzletszabályzatának 3.2.2. pontja szerint:
A csatlakozó ivóvízhálózat, a házi ivóvízhálózat, és vízmérési hely rendszeres ellenőrzése és
karbantartása tekintetében:
„A Felhasználó köteles a házi ivóvízhálózatát rendszeresen ellenőrizni. Az ellenőrzés ki kell, hogy
terjedjen a belső szerelvényekre (csapok, elzárók, wc tartályok) illetve a vízmérő működésének
ellenőrzésére. A Felhasználónak havonta egyszer a házi ivóvízhálózaton lévő összes vízvételi hely zárt
állapota mellett meg kell győződnie, hogy a bekötési vízmérőn található „csillagkerék” nyugalmi
(álló) helyzetben van-e. Célszerű ezzel egy időben a vízmérő állását is rögzíteni és a Felhasználó saját
nyilvántartásába feljegyezni. Ha a „csillagkerék” folyamatosan forog, vagy időnként megmozdul,
akkor érdemes megmérni az egy óra alatt átfolyó vízmennyiséget. Ha a Felhasználó ez idő alatt
átfolyó vízmennyiséget regisztrál, az a házi ivóvíz hálózat meghibásodását (csőtörés) valószínűsíti.
Ebben az esetben a Felhasználónak haladéktalanul intézkednie kell a meghibásodás
megszüntetéséről. A vízmérőt minimum havonta köteles ellenőrizni a Felhasználó. Ha vízmérő nem-,
vagy rendellenesen működik, arról a víziközmű- szolgáltatót haladéktalanul, de maximum 5 napon
belül köteles értesíteni. A víziközmű-szolgáltató pedig a vízmérő ellenőrzését a bejelentéstől számított
8 napon belül köteles elvégezni a Felhasználó vagy megbízottja jelenlétében. Az őszi vagy tél eleji
fagyok megérkezése előtt a kerti csapokat, és a fagyveszélynek kitett vízvezeték szakaszokat le kell
üríteni. Arról is meg kell győződni, hogy a kerti fagytalanító csapok ne maradjanak „fél állásban”,
mert ez esetben felesleges vízelfolyás fog bekövetkezni. A vízmérőhelyek téliesítését is ekkor kell
elvégezni, megakadályozva a bekötési vízmérő szétfagyását.

