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Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!

1991. évi XLV. törvény a
mérésügyről
[a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.)
Korm. rendelettel egységes szerkezetben]
2. számú melléklet a 127/1991. (X. 9.)
Korm. rendelethez124
Kötelező hitelesítésű mérők
A mellékvízmérők hitelesítéses cseréjét 8
évente kell elvégeztetni.
A
Lakásszövetkezet
munkatársai
figyelemmel kísérik minden tulajdonos
mellékvízmérőjét és időben megszervezik
azok szervezett cseréjét.
Vannak olyan tulajdonosok, azonban akik
különböző okból kiesnek a szervezett
cseréből, például a meghirdetett időpontban
nem tartózkodnak a lakásban, ezért ezeket a
lakás tulajdonosokat a lakásszövetkezet
időben tájékoztatja a törvény által előírt
kötelezettségük betartására.
Ez évben is Lakásszövetkezetünk felhívta
azoknak a tulajdonosok figyelmét, akiknek
2016. december 31-én lejár a lakásmellékvízmérőjük, tanácsot adott az azzal
kapcsolatos teendőkre.
A mellékvízmérők időbeni cseréje azért
fontos, mivel a Fővárosi Vízművek Zrt. a
fent említett teendők elmulasztása esetén a
megkötött Mellékvízmérős Díjmegosztási
Szerződést
60
napos
határidővel
felmondja.

A felmondás után a Fővárosi Vízművek Zrt.
a továbbiakban már számlát nem állít ki. Azt
követően a vízdíjat a Lakásszövetkezet
Alapszabályzata szerint kell fizetni, azaz a
mellékvízórával nem rendelkezőknek a
főórán lévő maradékvizet is meg kell
fizetni, ami a jelenlegi közös költségnek a
többszörösét is jelentheti.
Javasoljuk, hogy a Lakásszövetkezetünk
karbantartó üzemének segítségét kérje a
hiteltelen mérőjének/mérőinek hitelesítéses
cseréjében.
Árajánlatunk egyedi csere esetén:
1 db ½” mérő 6000 Ft,
2 db ½” mérő esetén 12000 Ft, illetve
a költséget terheli még lakásonként 8500 Ft,
amely a Vízművek Zrt által előírt
szakszerűségi vizsgálatot, valamint a mérő
plombálását tartalmazza.
Ismételten javasoljuk, hogy a lejárt
hitelességű vízmérő cserék ügyében
feltétlen keressék lakásszövetkezetünket,
személyesen a 1165 Budapest, Hilda utca 1.
-raktár, karbantartás- vagy, a 402-2284,
402-2276-os telefonszámon.
Aki nem tud a karbantartó üzem által
egyeztetett időpontban rendelkezésre állni
azoknak javasoljuk, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a HEXAÉDER Építési és
Szolgáltató Kft.-vel, akik egyedi egyeztetés
után elvégzik a hitelesítéses cserét:

(06 1) 236 3480
Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2016. október 24. hétfő

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a
titkarsag@osszefogaslakszov.hu, illetve a 06-1-402-2275 –es telefonszámon lemondhatja.
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: mi-vr

