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H I R D E T M É N Y 
 

Tisztelt Szövetkezeti Lakástulajdonosok ! 
 
A vezetékes ivóvíz fogyasztás, mérés, annak elszámolása, és a számla 
kiegyenlíthetőségének eddigi gyakorlatában bekövetkező változásokról a 
következő információ birtokába jutottunk.  
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. döntése alapján 2015. decemberétől 
kezdődően a lakások vízfogyasztásait NEM LEHET a vízóra leolvasást végző 
vízmű dolgozónál a helyszínen a következő időszak fogyasztásának leolvasása 
alkalmával készpénzben KIFIZETNI. Ezt a fizetési módot a Vízmű Zrt. indoklás 
nélkül megszünteti. Erről a Vízmű Zrt. előzetesen bennünket nem tájékozatott, 
érdeklődésünkre azonban megerősítette ezt a hírt. 
 
A lakástulajdonosok így a 2015. október-november fogyasztását már a Vízmű 
által küldött számla-levél mellékletét képező „ sárga postai csekkel „  
készpénzátutalási megbízással tudja befizetni. A befizetés lehetséges módjai: 
személyesen postán, személyesen a Vízmű helyi kirendeltségén, (ez utóbbi nincs 
ugyan nevesítve a Vízmű levelében, de rákérdeztünk és ez továbbra is működik 
)  pénzintézeten keresztül egyedi átutalással, pénzintézeten keresztül rendszeres 
csoportos beszedési megbízással. 
 
A Vízmű levelében szerepel még utalás arra, hogy a helyi Takarékszövetkezetek 
vízdíj számlák beszedésében való közreműködése megszűnik, de ez a karcagi 
Takarékszövetkezetet nem érinti. Akinek tehát a lakossági folyószámla vezető 
pénzintézete a Karcagi Takarékszövetkezet, és eddigi is azon keresztül 
teljesítette a vízdíj számla kifizetését, abban nem lesz változás, ez a mód 
továbbra is működni fog. 
 
A fentieken túlmenően információk merültek fel arra is, hogy 2016.-ban további 
gyökeres változásokat tervez bevezetni a Vízmű Zrt., pl. a vízórák leolvasásának 
gyakoriságában és módjában, ( nem lesz havi leolvasás a viziközmű szolgáltató 
által, csak ½ évente, ) változik a számla alapját képező díj-megállapítás módja, 
általány díjat fognak alkalmazni,  a számla fizetés viszont marad havonta.  
A már bevezetett és a tervbe vett változások eredendő okait, célját nem 
ismerjük,  jogszabályi változásról nem tudunk, de kísérletet teszünk az okok 
kiderítésére. 
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