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Tisztelt Szövetkezeti Tagtársunk/Lakástulajdonos!
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a közműves
ivóvízellátással
kapcsolatos
fontosabb
tudnivalókról.
38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet
„részletek”

8. §
(4) A fogyasztó, illetőleg az elkülönített
vízhasználó személyében beállott változást a régi és
új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó
együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a
változástól számított 30 napon belül a
szolgáltatónak
bejelenteni.
A
bejelentés
elmulasztása esetén az abból eredő károkért az
elköltöző fogyasztó és az új fogyasztó, illetőleg az
elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.

17. §

(3) A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének
előfeltétele:
a) az ingatlan vízfogyasztásának bekötési
vízmérővel történő mérése, és az ingatlan
vízellátására vonatkozó szolgáltatói szerződés
megkötése,
b) a mellékvízmérőnek a házi vízvezetékhálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő
szerinti fogyasztó, valamint azt követően a
szolgáltató előzetes hozzájárulása.
(4) A bekötési vízmérő szerinti fogyasztó a
hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszerének
a beépítés miatt szükségessé váló jelentős költségű
átalakítása esetén tagadhatja meg.
(5) A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez e
rendelet melléklete szerinti tervet kell benyújtani.

(2) A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők
és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen
megőrzéséért és védelméért a fogyasztó felelős, és
a neki felróható okból megrongálódott vagy
elveszett
vízmérő
javításának,
pótlásának,
szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit
köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

19. §

18. §
(1) Az ingatlanon belül a mellékvízmérővel
elkülönített
vízhasználatra
az
elkülönített
vízhasználó a szolgáltatóval mellékszolgáltatási
szerződést köthet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötését,
ha az elkülönített vízhasználó e rendeletben
meghatározott feltételeknek eleget tesz, a
szolgáltató nem tagadhatja meg.

(2) Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában
lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául
szolgáló
mellékvízmérő
hitelesítéséről,
rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles
gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek
megelőlegezése mellett a szolgáltatót bízza meg,
úgy a szolgáltató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köteles
ingyenesen cserekészüléket biztosítani. Ha
hitelesítést - az arról való gondoskodást - az
elkülönített
vízhasználó
elmulasztja,
a
szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15
napos határidővel felmondhatja.
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