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Mellékvízmérõk hitelességének változása
Az 1991. évi XLV. számú mérésügyi törvény szerint a
vízmérõk a kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök körébe
tartoznak, forgalomba kerülésük elõtti kötelezõ
hitelesítésüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal (MKEH) - korábban Országos Mérésügyi Hivatal
(OMH) - végzi el. Az MKEH a hitelesítési eljárás során a
mérõt tanúsító jellel látja el, amely tartalmazza a hitelesítés
évét.
A 2012. augusztus 31-én elfogadott 247/2012. (VIII. 31.)
kormányrendelet módosítja a mérésügyrõl szóló törvény
végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) kormányrendeletet,
mely szerint a mellékvízmérõket az eddigi hat év helyett
nyolcévente kell csak cserélni.
Az új, meghosszabbított hitelességi idõ valamennyi jövõben
lejáró mérõre vonatkozik, illetve azokra szerkezetekre is,
amelyeket 2012. szeptember 1-je elõtt szereltek fel, de még
hitelesek.

Ünnepi munkarendünk
Tájékoztatjuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy
2012. december 22-tõl 2013. január 2-ig
ügyeleti rendszer keretében látjuk el szolgáltatási
tevékenységünket.
Ügyfélszolgálati irodánkban a félfogadás az ünnepek alatt
szünetel.
Bejelentéseiket a központi diszpécser szolgálat továbbra is
napi 24 órában fogadja.

Békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, sok szerencsét,
jó egészséget és sikeres új
esztendõt kíván minden
kedves Fogyasztójának a
15 éves Komló-Víz Kft.
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Lakossági fogyasztók vízmérõinek leolvasása
Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy a vízmérõk
2012. II. félévi esedékes leolvasását a Komló-Víz Kft.
megbízásából a W-Rapid Bt. munkatársai végzik el az alábbi
idõpontokban:
Alsómocsolád, Ág, Baranyajenõ, Bodolyabér, Gerényes,
Kárász, Kishajmás, Kisvaszar, Köblény, Liget, Magyarszék, Magyaregregy, Magyarhertelend, Mánfa,
Máza, Mecsekpölöske, Mekényes, Nagyhajmás,
Szalatnak, Tarrós, Tékes, Vékény

2012. december 27- 2013. január 2.
Komlói társasházban levõ mellékvízmérõk:
Belváros:

2012. december 27.

Szilvás:

2012. december 28.

Kenderföld:

2013. január 2 - 3.

Kökönyös:

2013. január 4.

Körtvélyes:

2013. január 5.

Komlói családi házak:

2012. december 29 - 30.

Kérjük Önöket, hogy a leolvasások lehetõségét biztosítani
szíveskedjenek, segítõ együttmûködésüket elõre is
köszönjük.
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Itt a tél! Figyelem fagyveszély!

Fogyasztói KI MIT TUD

Tudja-e Ön,

Decemberi játékunk kérdése:

- hogy a vízmérõ rendszeres ellenõrzése és a ház
ivóvízhálózat karbantartása a fogyasztó feladata?
- hogy a vízmérõ elfagyása a mérõ meghibásodását
és vízelfolyást eredményezhet?
- hogy a fagyás miatt tönkrement vízmérõcsere és az
elfolyt víz költsége a fogyasztót terhelheti?
A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában vagy a
fûtetlen helységben lévõ vízmérõkben, sõt a falakon belüli
vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a
szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására
bekövetkezõ mérõ-meghibásodás helyreállításának, illetve a
vízelfolyás miatt jelentkezõ magasabb vízdíjszámlának a
költségeit. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a
többszöröse ömölhet a szabadba egy átlagos család napi
vízfelhasználásának.
A vezetéknek és a mérõórának is legalább 90 centiméterrel a
talaj alatt kell lennie, ilyen mélyen ugyanis biztosan nem
fagyhat el. Az aknánál az jelenti a gondot, hogy hiába van
mélyen a vezeték, nincs fölötte talaj, így a fedélen keresztül a
fagy mélyebbre tud jutni. Rendszeresen ellenõrizzük, hogy
nincs-e víz az aknában, valamint figyeljünk arra is, hogy
helyén van-e az aknafedél, valamint ne felejtsük el alulról
hõszigetelni. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell lemezt
az aknatetõ aljára rögzíteni. Az esetek döntõ hányadában ez
megfelelõ védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a
vízmérõt is leszigetelheti. Erre akár egy papírdoboz is
alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérõszerkezetre
helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hõt ott tartja.
A télen nem lakott épületeknél vagy a falakon kívül lévõ,
illetve a nem kellõen szigetelt vízvezetékek, kerti csapok
esetén legbiztosabb módszer a víztelenítés.
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Hány év a bekötési vízmérõk hitelesítési hatálya?
A: 4 év

B: 5 év

C: 6 év

Leadási határidõ: 2012. december 18.
A választ eljuttathatja hozzánk postai úton vagy személyesen
leadhatja ügyfélszolgálati irodánkban .
A borítékra, levelezõlapra írja rá: „Fogyasztói KI MIT TUD”.
Minden játék során két nyertest sorsolunk ki, akiket
személyesen felkeresünk a leadási határidõtõl számított
tizenöt napon belül.
A nyeremény 1-1 db 3.000-Ft értékû ajándékcsomag.
Sikeres játékot kívánunk!
2012. júniusi játékunk nyertesei:
Virány Tivadarné

Kovács Gyula

Két nyertes fogyasztónknak gratulálunk, a beküldött
megfejtéseket köszönjük.
Kérjük ismét játsszanak velünk!

Írja meg észrevételét, kérdését!
Észrevételeit, bírálatait, illetve kérdéseit küldje el társaságunknak, így Ön is szerkesztheti a HÍR LEVÉL tartalmát!
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