Szervezett vízmérőhely ellenőrzés az üdülőterületeken

Az idei februári fagyok országszerte jelentős fagykárokat okoztak, ami a vízszolgáltató
cégeknek rendkívül sok plusz munkát jelentettek.
A különösen nagy vízelfolyások a magára hagyott, lakatlan ingatlanok területén voltak. A
márciusi rendkívüli vízmérő olvasás ezt a tényt csak megerősítette.
Pápateszér közigazgatásához tartozó Farkas hegy és Fényes hegy üdülőterületen az elmúlt
időszakban sok meghibásodás és nagymértékű vízelfolyás volt.
Ez annak is köszönhető, hogy az éves vízmérőolvasás és ellenőrzés alkalmával a vízóra
olvasó a legtöbb ingatlanra nem tudott bejutni.
A további csőtörések elkerülése miatt rendkívüli vízmérőhely ellenőrzést, vízóra cserét, ill.
leszerelést hirdettünk április 14-re.
Az üdülőterület ingatlanjainak tulajdonosai névre szóló értesítést kaptak a tervezett munkáról.
A felhívásban az is szerepelt, hogy amennyiben a telken nincs szükség a vízmérőre, a Vízmű
most ingyenesen kiszereli azt. Az, hogy az ingatlanon megszűnik a víz mérése egyben azt is
jelenti, hogy nem kell alapdíjat fizetni. A visszaszerelés szükség esetén lehetséges, térítési díj
ellenében.
A felhívás kitért arra is, hogy amennyiben a fogyasztó a szolgáltatási szerződés 2.3.pontjában
leírtaknak nem tesz eleget („A Fogyasztó vállalja: A vízmérőhelyet a műszaki előírásoknak
megfelelően alakítja ki, állandóan hozzáférhetően és tisztán tartja, biztosítja a vízmérő
leolvasását.”) a Vízmű hatósági tanú jelenlétében az akna fedlapot felnyitja további károk
elkerülése érdekében.
A rendkívüli ellenőrzés 89 db ingatlant érintett. 58 db hiteles vízmérőt szereltek be
szakembereink. (A szolgáltatót jogszabály kötelezi a vízmérők négy évenkénti cseréjére,
ezáltal válik a vízmérés egzakttá.) 31 db ingatlanról pedig kiszerelték a vízmérőt, mert a
fogyasztó így rendelkezett vagy, mert a házat hosszú évek óta fel sem keresték.
Az ellenőrzés a tulajdonosok adatainak pontosítására is kiterjedt, ezáltal a Vízmű adatbázisa is
a tényleges állapotra javítható.
A munka gördülékeny elvégzéséhez a helyi lakosok hozzáállása, segítőkészsége jelentősen
hozzájárult.
Az elmúlt években már más üdülőterületeken is szerveztünk átfogó vízmérőhely ellenőrzést,
mint pl. Döbrönte üdülőtelep, Öreghegy, Kishegy. Ezek az ellenőrzések jó tapasztalatokkal
zárultak, ugyanis sikerült a fogyasztóinkban tudatosítani azt, hogy a vízmérőt nem szabad

magára hagyni, rendszeresen (2-3 hónaponként) „rá kell nézni”, a hideg beálltával
vízteleníteni ill. szigetelni kell, így a csőtöréseket közös odafigyeléssel gyorsabban
észrevesszük csökkentve ezzel a felesleges vízelfolyásokat. Ugyanezt várjuk a Farkas hegyen
és a Fényes hegyen elvégzett rendkívüli ellenőrzéstől.
Terveink között szerepel, hogy Gecse és Lovászpatona üdülőterületén is megszervezzük a
vízmérők ellenőrzését.
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