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Rezsicsökkentés – új számlakép
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvény a 2013. július 1-től igénybevett szolgáltatások esetében a
víziközmű-szolgáltatók által alkalmazott víz- és szennyvízelvezetési
díjak 10%-os csökkentését írta elő a lakossági felhasználók,
lakásszövetkezetek, valamint társasházak esetében.
Felhasználóink számára ez az első, július 1. utáni fogyasztást is
tartalmazó számlában lesz először érzékelhető, mely ügyfelenként
eltérő időpontot jelent.

Számos almenüpont (mérőállás bejelentése, letölthető
anyagok, díj kalkulátor, stb.) regisztráció nélkül is elérhető,
azonban regisztráció esetén lehetőség van pl. a rögzített
mérőállások visszamenőleges megtekintésére is. További
előnye a regisztrációnak, hogy a felhasználási hely profiljának
kialakítását követően betekinthetnek folyószámla adataikba,
adatokat közölhetnek, módosíthatnak.
Ha nem találnak egy információt, akkor természetesen
célirányos keresésre is van lehetőség az oldalon, az oldal jobb
felső sarkában találják a keresőt.
A honlapunkon az aktuális (jelentősebb) munkáinkról is folya
matosan tájékoztatást adunk, térképen tekinthetik meg a munka
végzések helyszínét, a munka jellegét, és a várható időtartamát.
Hamarosan megújul telefonos mérőállás bejelentési rendszerünk
is, valamint tovább bővítjük interneten és mobiltelefonon elérhető
szolgáltatásaink körét, mindezekről természetesen részletesen
tájékoztatjuk majd Ügyfeleinket.

Csoportos beszedés akció: a 2000. ügyfél

Megújult a Szegedi Vízmű Zrt. honlapja. Az alábbiakban egy
kis segítséget kívánunk nyújtani ügyfeleinknek a honlap minél
egyszerűbb, és hatékonyabb használatához.
Az ügyfélszolgálati oldalt az oldal közepén található
menüponton keresztül érhetik el. Ezt követően választhatnak a
különböző almenüpontok közül.

Bóka József értékesítési osztályvezető Gyarmati Gyulával
és feleségével a nyeremény átadásakor

www.szegedivizmu.hu
– Mi és hol található a honlapunkon?

Társaságunk, a Szegedi Vízmű Zrt. 2012 decemberében kezdődő
és 2013. november 30-ig tartó – a felhasználókat, ügyfeleket
csoportos beszedéssel való fizetésre ösztönző – akciójában
(az akció időtartama alatt) csoportos beszedésre váltó minden
ügyfelének egyszeri, 500 Ft-os díjkedvezményt ad, továbbá a
csoportos beszedést választó ügyfelek maguk határozhatják meg
a nekik legmegfelelőbb időpontot a számlafizetésre.
A kampány sikeres, hiszen ennek hatására már április közepére
a Szegedi Vízmű Zrt. több mint 2 000 további ügyfele választotta
ezt a fizetési módot. Így jelenleg a felhasználók 21,22 %-a,
18 179 felhasználó egyenlíti ki csoportos beszedéssel víz- és
szennyvízelvezetési díj számláját.
Az akcióban a 2000. ügyfelünk, aki csoportos beszedésre
váltott: Gyarmati Gyula (Szeged). Az akcióban meghirdetett
500 Ft-os díjkedvezmény mellé a Szegedi Vízmű Zrt. felajánlott
számára további 5 000 Ft-os kedvezményt, amit a soron következő
vízdíjszámláiból írtunk/írunk jóvá.
A Szegedi Vízmű Zrt. egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ügy
felei igényeinek minél magasabb színvonalon feleljen meg. Bízunk
benne, hogy Ön is elégedett előremutató szolgáltatásainkkal!
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Ólombekötések cseréje
2013. december 25-től az ivóvíz tekintetében újabb szigorítás
lép érvénybe Magyarországon. Ennek értelmében az ivóvíz
ólomtartalmának határértéke 25-ről 10 mikrogramm/literre
változik, megfelelve ezzel az Európai Unió 98/83/EK irányelvének.
A határérték-szigorítás célja, hogy ahol lehetséges, kerüljük el
az ólombevitelt a szervezetbe. Ennek legkézenfekvőbb módja
az ólomból készült vízcsövek kicserélése.
A víz-bekötővezeték (a közterület felől a vízmérőig tartó
szakasz) szükség szerinti cseréje a víziközmű szolgáltatók feladata.
Ennek az év végéig a Szegedi Vízmű Zrt. is igyekszik eleget tenni.
Szakembereink évekkel ezelőtt megkezdték a vízbekötések
ellenőrzését azokon a felhasználási helyeken, ahol feltételezhető
az ólom használata. Ebben az évben 172 ólomból készült
vízbekötés cseréjét végeztük el, a munkát tovább folytatjuk,
valamint igyekszünk felhívni Ügyfeleink figyelmét arra, hogy
mivel a házon belüli vezetékek az ingatlantulajdonosok
tulajdonában vannak, cseréjük a felhasználó felelősségi
körébe tartozik. Ennek megfelelően a szigorodó határértékek
betartásáról az ingatlan tulajdonosa kell, hogy gondoskodjon.
Az 1970 után épült épületekbe, így pl. a panelházakba már
nem építettek be ólomcsöveket, de belvárosi épületeknél – ha
nem újították fel a belső vezetékeket – még ma is előfordulhat.
Ezért kérjük, időben vizsgáltassa meg, milyen anyagból
készültek házi vezetékei, hogy a szigorodó határértékek miatt a
jogszabályoknak megfelelő intézkedéseket megtehesse!

Hőségriadó – ivókutak és párakapuk Szegeden
Idén nyáron először június közepén tért vissza hozzánk a nyári
forróság, a hőség miatt az ország jelentős területére másodfokú
figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat –
Szegeden is hőségriadó volt.
Az eddig megszokott módon a
Szegedi Vízmű Zrt. ivókutak és pára
kapuk kihelyezésével igyekezett
hozzájárulni a hőség elviselhetőbbé
tételéhez, így a Társaság egy-egy
mobil ivókutat helyezett ki a Mars
téren, a Tarjáni víztorony téren, illetve
az Aradi vértanúk terén, valamint
felállított és üzembe helyezett 1-1
db párakaput a Klauzál téren, illetve
a Mars téren. Ezeket terveink szerint
csak a nyár végén „hozzuk be”, amikor
már nem várható további hőség.
Városunkban jelenleg 116 db üze
melő közkifolyó található. A köz
ki
folyók üzemeltetője is Társaságunk.
A közkifolyók listája megtalálható
honlapunkon: www.szegedivizmu.hu

Ivóvízminőség javító program Szegeden és Algyőn
Az EU és a kormány támogatásával életre hívott országos ivó
vízminőség javító programok megvalósításában számos előrelépés
történt az utóbbi időben. A Szegedi Vízmű Zrt. szolgáltatási
területén a „Szeged-Algyő” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás az elmúlt időszakban megpályáztatta és kiválasztotta azt
a projektmenedzsment szervezetet, akik a további pályáztatásokat
és szerződéskötéseket bonyolítják, és felügyelik a teljes projektet.
Ezt a feladatot a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft. látja el.

Szegedi Vízmű Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.,
Tel.: (62) 55-88-55, Fax: (62) 55-88-00,
Ügyfélszolgálat: (62) 55-88-55
E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu,
Honlap: www.szegedivizmu.hu

A mérnöki – műszaki ellenőr feladatok elvégzésével a
Társulás – szintén pályázat útján – az OVIBER Kft.-t és a Szegedi
Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t bízta meg a nyár elején.
Az ivóvízbiztonsági tervet a CONSACT Minőségfejlesztési és
Vezetési Tanácsadó Kft. készíti el.
Folyamatban vannak még az ivóvízminőség javító program
kapcsán a veszteségcsökkentés tervezési szolgáltatási, valamint
a projekthez kapcsolódó építési rekonstrukciós és víztisztítási
munkák tervezésére, kivitelezésére kiírt pályáztatások.
Az ajánlatok július elejéig már beérkeztek, hamarosan sor kerül
a beérkezett pályázatok elbírálására is.
Az ivóvízminőség javító programnak 2015. június 30-ig kell
megvalósulnia (pénzügyi teljesítéssel együtt): a tervek szerint a
tervezési munkákra és az engedélyeztetésekre még ebben az évben
sor kerül, 2014-ben pedig a kivitelezési munkálatok zajlanak majd. A
próbaüzem várhatóan 2014 évvégén vagy 2015 év elején indulhat el.
Az ivóvízminőség javító program alapvetően két részből
áll: egyrészt a Vízmű telepeken az ivóvíztisztítási technológiák
(arzénmentesítés és ammónium ion mentesítés) telepítéséből,
másrészt – a teljes projektköltség 20%-ának mértékéig – ivóvíz
hálózat rekonstrukcióból és (mechanikai) tisztításból.
Szeged ivóvízkészlete – melyet mélyfúrású kutak segítségével
hozunk a felszínre – közel 10 ezer éves, a vízmű évek óta azokat
a kútjait üzemelteti, amelyekből az előírt arzén határértéknél
kevesebbet tartalmazó víz nyerhető ki. Az arzén átlagos mennyisége
a fogyasztóinknál a megengedett határérték alatt van. A Társaság
által szolgáltatott ivóvízben az arzén tartalom a fogyasztói
mintavételi helyeken átlagban (2012): 7 µg/l (határérték: 10 µg/l).
Az ivóvíz ammónium tartalma réteg eredetű, határérték
feletti, de egészségre nem ártalmas. Az ivóvízminőség-javító
program követelményeinek nekünk is meg kell felelni, ezért a
kötelező fejlesztéseket valósítják meg az Önkormányzatok a
Szegedi Vízmű közreműködésével. Az uniós forrásra Szeged és
Algyő közösen pályázott.
A program megvalósulását követően tudunk majd megfelelni
teljes mértékben az EU által támasztott ivóvíz minőségi
követelményeknek.

Játék
Az alábbi kérdésre válaszolók között 5 db vízműves
ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Mi az ivóvízminőség-javító program megvalósulásának a határideje?
A 2015. június 30.
B	2014. június 30.
C
2014. december 31.
Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a sorsoláson, nem kell mást
tennie, mint beküldeni a helyes válasz betűjelét az alábbi címre egy
postai levelezőlapon, vagy e-mailben*:
Cím: Szegedi Vízmű Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezőlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
E-mailen: nyeremenyjatek@szegedivizmu.hu
e-mail tárgya: „Hírlevél játék”
Beküldési határidő: 2013. október 15.
A nyerteseket postán/e-mailben értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmű Zrt.
*A játékban való részvétellel a játékban résztvevő ügyfelünk hozzájárul, hogy a
jövőben a Szegedi Vízmű Zrt. ajánlatokat, tájékoztató anyagot küldjön számára, a
megadott e-mail címre.
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