3. sz. melléklet

A SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA
IKERMÉRŐ BESZERELÉSÉHEZ

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az azonos helyrajziszámon lévő házak, ikerházak, sorházak esetében lehetőség
van a vízfogyasztások elkülönített mérésére, egy a bekötési vízmérő aknájába, azzal párhuzamosan elhelyezett
második un. ikermérő beszerelésével.
A pluszvízmérő beszerelésének feltétele:





A vízmérőhely (vízmérő akna) mérete megfelelő legyen, hogy abban a beszerelést Társaságunk szakemberei
könnyen el tudják végezni,
A szabványos méretű (80x100x120 cm-es) belméretű vízmérő aknába max. 3db mérő szerelhető be,
A bekötési vízmérő szerinti fogyasztó írásos hozzájárulása,
A bekötés megvalósításához a szolgáltató hozzájárulása ikermérő beszerelési terv alapján.
A szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges tervet csak az alábbiakban felsorolt tervezői jogosultságokkal és
Mérnöki Kamarai tagsággal is rendelkező tervezők készíthetik el:
• (Települési víziközmű tervezése) - Tervező VZ-TEL
•
(Építmények gépészeti tervezése) - Tervező – G
A tervezőnek a vonatkozó rendeletek értelmében Mérnöki Kamarai tagsággal, a megfelelő szakterületre
vonatkozó tervezői vagy/és szakértői jogosultsággal kell rendelkeznie, és szerepelnie kell a Magyar Mérnöki
Kamara által kiadott hivatalos Tervezői és Szakértői névjegyzékben! (http://www.mmk.hu)
Terv részei:
 kitöltött hozzájárulás kérelem nyomtatvány,
 hiteles földhivatali tulajdoni lap és térképmásolat 60 napon belüli, (TAKARNET rendszerből származó
másolat megfelelő)
 műszaki leírás, mely tartalmazza:
 a tervezői nyilatkozatot,
 tűz- és munkavédelmi nyilatkozatot,
 vízigény számítást,
 helyszínrajz (M=1:250, 1:500) feltüntetve:
 érintett ingatlan (házszámmal, helyrajzi számmal),
 útburkolat anyaga,
 vízvezeték nyomvonala, anyaga, átmérője,
 vízmérő akna pontos helye.
 vízmérőhely építészeti, gépészeti terve,
 gazdálkodó szervezetek esetében, illetve 3 lakásnál nagyobb társasházak esetében belső gépészeti
tervek (alaprajzok, függőleges csőterv).
 Gazdálkodó szervezetek (Ptk. 685. § (c) pontja szerint) által benyújtott kérelmek esetében
hozzájárulásunk kiadásának előfeltétele víz- és csatornafejlesztési hozzájárulás megfizetése. Ennek
mértéke Szeged MJV Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési bizottság 01/8572/2011 határozata
alapján 2012. február 15-től vízhasználatra: 106.000 Ft/m3/nap + 27% ÁFA, csatornahasználatra:
141.000 Ft/m3/nap + 27% ÁFA. A fogyasztásnál figyelembe vehető legkisebb mérték 0,1 m 3/nap.



Hogyan történik az ikermérő beszerelése?
 A hozzájárulás kiadását követően árajánlatot készítünk, melynek elfogadása és a kalkulált összegnek
megfelelő előleg befizetését követően vállaljuk a kivitelezést.
 Árajánlatunk nem tartalmazza a meglévő vízmérő akna esetleges bővítését, átépítését, kizárólag az
ikermérőt és annak szerelési költségeit.
 Az ikermérő beszerelése után a tényleges bekerülési összeg alapján megküldjük a végszámlát a
kérelmező részére, melyet adott esetben a feltüntetett határidőn belül ki kell egyenlíteni.
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