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ÁFA emelkedés július 1-tôl
2009. július 1-tôl a víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjának általános forgalmi adó terhe országosan 20-ról 25%ra módosul, így Szegeden is emelkednek a bruttó díjak.
A városunkban érvényes víz- és szennyvízelvezetés díját
mindenkor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
határozza meg a Szegedi Vízmû Zrt. elôterjesztése
alapján. A 2008-as, 2009-es és 2010-es nettó vízés szennyvízelvezetési díjakat 2007 decemberében
határozta meg – akkor egyedülálló módon – 3 évre elôre a
város közgyûlése. A díjak továbbra is a határozat alapján
alakulnak, az emelkedés oka az ÁFA 5%-os növekedése.
Ez egy átlagos háztartásban, havi 8 m3-es vízfogyasztás
esetén közel 200 Ft többletkiadást jelent majd havonta.

Bôvültek ügyfélszolgálati szolgáltatásaink
Telefonszám változás, call center!
A megnövekedett igényekhez igazodva új, korszerû
telefonközpontot helyeztünk üzembe 2009 tavaszán, mely
az eddigieknél több – egyszerre bejövô – hívás fogadását
teszi lehetôvé. A kezdeti ún. tesztidôszakban adódhatnak
átmeneti, technikai jellegû problémák, melyeket ügyfeleink
visszajelzései és a statisztikai elemzések alapján mielôbb
igyekszünk kijavítani, ehhez a türelmüket kérjük!
A továbbiakban a 62/55-88-55-ös telefonszám hívásával
Társaságunk minden területe elérhetô, ezzel egyidejûleg
azonban megszûnt az ügyfélszolgálat 62/450-430-as
telefonszáma (errôl a szám megszûnését követô hónapokban
a telefonszolgáltató ad tájékoztatást a szám hívásakor).
A híváskor választhatnak az alábbi menüpontokból, illetve
kezelô is segíti a hozzánk fordulókat.
1-es gomb: Hibabejelentés
2-es gomb: Mérôállás bejelentés
3-as gomb: Mûszaki ügyintézés, ügyfélszolgálat:
1-es gomb: mellékmérô csere
2-es gomb: mûszaki engedélyezés
3-as gomb: ügyfélszolgálat
Honlap fejlesztés – online ügyfélszolgálat
Hamarosan elkészül honlapunk továbbfejlesztése,
amivel elsôsorban az interneten keresztül történô – s így
akár otthonról is megoldható – ügyintézési lehetôségek
megteremtésének biztosítása a célunk.
A honlapon lehetôvé tesszük regisztrált ügyfeleink részére
az alábbiakat:
– személyes adatok megtekintése, módosítása,
adatváltozás bejelentése;
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– számlaegyenleg lekérdezése, befizetések nyomon
követése;
– mérôállás bejelentése, rögzített mérôállások
megtekintése;
– számlamásolat kérése.
– Hírlevél küldése;
– gyors hírek küldése (pl. értesítés különbözô
munkálatokról).
Idôpontfoglalás az ügyintézéshez
Lehetôséget biztosítunk elôzetes idôpontfoglalásra
telefonon, valamint a honlapon keresztül.
– Telefonon: 62/55-88-55
– Honlapon: www.szegedivizmu.hu
(Az idôpontfoglaláshoz regisztráció szükséges)
Bankkártyás fizetési mód az Ügyfélszolgálati Irodán
Ügyfeleink 2009. május 15-tôl bankkártyával is rendezhetik a víz- és szennyvízelvezetési díjtartozásukat a
vízdíjpénztárunkban.
Az e-számlázás bevezetése
Terveink szerint 2009. második félévében kerül sor az
e-számlázás, vagyis az elektronikus számlázás szolgáltatás
bevezetésére mind lakossági, mind vállalati ügyfeleink számára.
Online ügyfélszolgálatunkon külön is tájékoztatjuk ügyfeleinket
az e-számla igénylésének lehetôségérôl, s fogyasztóink
honlapunkon keresztül is jelezhetik majd ez irányú igényüket.

Mellékmérôs díjhátralékosok a társasházakban –
az egész közösséget érinti, fontos az odafigyelés!
Társaságunk az idei évben fokozottan kiemelt
feladatként kezeli az idôben ki nem fizetett számlák miatti
tartozásokat, hisz az utóbbi idôben jelentôsen megnôtt
azon esetek száma, ahol a mellékmérôvel rendelkezô
ügyfeleknek (jellemzôen a társasházi közösségekben)
díjelmaradása van. Egyre több esetben alkalmazzuk a
mellékmérôs szerzôdés felmondást illetve a fizetési
meghagyást.
Tapasztalatunk szerint a legtöbb esetben a mellékmérôs
szerzôdések felmondása után jelentkezik a társasházaknál
a probléma, hiszen ha már nem él a szerzôdéses viszony a
szolgáltató és egy-egy fogyasztó között, attól kezdve a fogyasztó
már nem a vízmû felé kell, hogy elszámoljon a vízdíjjal, hanem a
lakóközösség felé, a közös képviselô közvetítésével. Ha továbbra
sem fizet, akkor már fennáll a veszély, hogy a lakóközösségnek
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halmozódik fel díjhátraléka, és ha már a fômérôre kibocsájtott
számlák sem kerülnek kiegyenlítésre a közösség részérôl, akkor
a vízmû élhet a szolgáltatás korlátozásával.
A tervezett szolgáltatáskorlátozásról elôször a közös
képviselôt értesítjük írásban, majd a korlátozás elôtti
napokban minden lakó is kap tájékoztatást levélben a
tervezett szankcióról.
Mindez megelôzhetô, elkerülhetô fokozott odafigyeléssel,
a közös képviselôvel való folyamatos kapcsolattartással,
hisz a mellékmérôs szerzôdés felmondásáról a szolgáltató
írásban értesíti nem csak az érintett fogyasztót, de a közös
képviselôt is. Az ô felelôssége, hogy idôben felhívja a
ház többi lakójának figyelmét arra, hogy amennyiben a
lakóközösség tagjai nem fizetik a díjakat a kibocsátott
számláknak megfelelôen, abban az esetben az a teljes
közösség számára kellemetlen következményekkel járhat.
Ha valaki fizetési nehézségekkel küzd, az esetek
többségében található olyan megoldás, amely mindkét
fél – az ügyfél és a szolgáltató – számára megfelelô,
ezért arra kérjük ügyfeleinket, ha ilyen problémájuk van
mielôbb keressék fel személyesen ügyfélszolgálatunkat!

20 éves a Vadaspark – Vízmûves lett
Tigi és Chippo, a két törpe víziló
Egy nagy tortával, a törpevízilovak örökbefogadásával
és 600 000 Ft-os rendkívüli felajánlással köszöntötte a 20
éves Vadasparkot a Szegedi Vízmû Zrt.
A torta átadására és a két víziló – Tigi és Chippo – ünnepélyes
„vízmûvessé” fogadására június 13-án, a Vadasparkban,
a Szegedi Vízmû céges Családi napján, a vízmû számos
dolgozójának és családtagjaiknak részvételével került sor.

Vizes fotópályázat
A Szegedi Vízmû Zrt. a Víz Világnapjához kapcsolódóan
fotópályázatot hirdetett, melynek díja legalább 1 éves
kiállítási lehetôség a Szent István téri víztoronyban, valamint
100 000 Ft összértékû tárgynyeremény.
A pályázatba bekapcsolódott a Soroptimist nevû
nemzetközi jótékonysági nôi klub szegedi tagszervezete,
s felajánlott még 100 000 Ft összértékben pénzjutalmat a
fotópályázat eddigi díjai mellé.
A fotópályázat témája az „ivóvíz”, a fotók beküldésének
határideje: 2009. július 31., 12:00 óra. A díjak ünnepélyes
átadására és a kiállítás megnyitására az Ôszi Nyílt Napokon (2009.
szeptember 18-20.) kerül sor a Szent István téri víztoronyban.
A részletes pályázati kiírás honlapunkról is letölthetô:
www.szegedivizmu.hu.

„ZöldPont − élhetô város a Millenárison"
Május 15-én nyílt a „ZöldPont − élhetô város a
Millenárison” címû interaktív kiállítás Budapesten, a Jövô
Házában. A kiállítás fô témája a négy alapelem: föld,
levegô, víz, tûz. A Fôvárosi Csatornázási Mûvek és a
Veolia Víz Zrt. a szponzora a kiállítás vízzel kapcsolatos
részének, ahol látványos installációk segítségével
ismerhetik meg a látogatók a vizes folyamatokat és
játékos formában hasznos ismereteket is szerezhetnek.
A kiállítás fô célja a környezettudatos szemlélet formálása
és a környezetbarát megoldások terjesztése.
A kiállítás megtekinthetô december 30-ig, szerdapéntek: 900-1700, szombat-vasárnap: 1000-1800.

www.vizkincs.hu
A Magyar Víziközmû Szövetség vízzel kapcsolatos
honlapot hozott létre www.vizkincs.hu címen, vizes
témákkal, érdekességekkel, játékokkal, pályázatokkal.
A honlap folyamatosan frissül és bôvül, a nyári szünetben
is tartalmas elfoglalts ágot nyújtva tanároknak, diákoknak,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Játék
Az alábbi kérdésre helyesen válaszolók között 5 db
vízmûves ajándékcsomagot sorsolunk ki:
Milyen állatok kifutóját építette
a Vadasparkban a Vízmû 2009-ben?

A Szegedi Vízmû Zrt. nevében Bajúsz Gábor vezérigazgató tolmácsolta a vízmûvesek születésnapi jókívánságait
Veprik Róbertnek, a Szegedi Vadaspark igazgatójának.
A Vadasparkkal való kapcsolat pedig nem új keletû, hisz a
Szegedi Vízmû Zrt. 2000 decembere óta segíti szakmai hátterével
a park mûködését. Munkatársai, szakemberei részt vettek az
egyes állatok életterének kialakításában, emellett folyamatosan
ellenôrzik a park területén lévô felszíni vizek minôségét.
Az idei év legjelentôsebb munkája a tigris és kínai
leopárd kifutójának építése volt, amely szintén a vízmûves
szakemberek segítségével valósulhatott meg.
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hópárduc;
puma és jaguár;
tigris és kínai leopárd.

Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a sorsoláson, nem
kell mást tennie, mint beküldeni a helyes válasz betûjelét
az alábbi címre egy postai levelezôlapon:
Szegedi Vízmû Zrt., 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
A levelezôlapra kérjük, írják rá: „Hírlevél játék”
Beküldési határidô: 2009. szeptember 30.
A nyerteseket postán értesítjük.
Köszönjük, hogy velünk játszik!
Szegedi Vízmû Zrt.
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