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Közüzemi számlánkon a mérőállás mellet szereplő betűjelzések magyará-
zata: B=kézi becslés, G= gépi becslés, I= interneten küldött, T= ingyenes mérőállás 
bejelentő vonalon leadott, L= lakos által bejelentett, C= mérőcsere. A leolvasott 
mérőállást tartalmazó számla alján, mindig szerepel a következő hónap becsült 
átlagfogyasztása, amennyiben az eltérő a tényleges fogyasztástól, kérheti a fogyasztó 
annak módosítását, így a tényleges fogyasztást számlázzuk ki a következő hónapban.

Hogyan kell a vízmérőt leolvasni? A számkijelzős vízmérőn a mérőállás 
közvetlenül leolvasható. A leolvasás megkönnyítése miatt előfordul, hogy 
az utolsó négyzet nagyobb. Ebben az esetben a nagyobb négyzetben lévő 
számot is le kell olvasni, mert ez a szám is „egész” köbmétert jelent! (A képen 
látható példán 39 m3 a vízmérő állása.) A vízmérők gyári száma megtalál-
ható a számlapon a négyzetek felett, vagy a mérő külső fémgyűrűjén.

Gyakori kérdések a lakosság részéről. Mekkora a reális, elfogadható 
vízfogyasztás? A kommunális vízellátás fajlagos vízigényének meghatá-
rozására a Műszaki Irányelv (MI-10-158-158-1.) útmutatásait célszerű 
figyelembe venni. Egy átlagos városi család (4 fő) napi vízfogyasztása 
0,5-0,6 m3, azaz körülbelül 500-600 liter. A víz keménysége Gyulán: vá-
rosunkban a víz lágy (7 nk°), vízlágyítók használata tehát nem indokolt.

Társaságunk fon-
tosnak tartja, hogy 
– a nagy közüzemi 
szolgáltatókkal ellen-
tétben – gyakrabban 

olvassa le a vízmérőket, ezzel is 
tervezhetőbbé téve a lakosság 
számára a havi közüzemi költsé-
geket. Nem mellékes, hogy így 
sokkal hamarabb kiderülnek az 
esetleges csőtörések, vízelfolyások 
is. A vízmérőket tömblakásoknál 
és gazdálkodó szervezeteknél ha-
vonta, kertes házaknál kéthavonta 
olvassuk. A vízmérő-leolvasók 
rendszeresen, lehetőleg mindig a 
hónap ugyanazon a napján keresik 
fel az ügyfeleket, így a leolvasás egy 
idő után megszokottá, s tervezhe-
tővé válik. 

Mi a teendő, ha nem sikerül az 
ivóvízmérő állását leolvasnia mun-
katársainknak? 

• A vízmérő-állást lehetőleg 
minden hónap 15–25-e közötti idő-
szakban szíveskedjenek bejelenteni 
számunkra.

• Az ügyfelek bejelenthetik sze-

mélyesen vagy telefonon (66/362-
377) társaságunk ügyfélszolgálatán.

• Hívhatják ingyenes mérőállás 
bejelentő vonalunkat: 06-80/922-
035. Társaságunk kizárólag auto-
matikus mérőállás bejelentésére 
fenntartott, éjjel-nappal ingyene-
sen hívható zöld számot üzemeltet. 
A kapcsolást követően a számlája 
jobb felső sarkában található part-
nerkód beütése után megadható 
a mérőállás. 

• Társaságunk elfogadja az in-
gatlan-, lakástulajdonos, bérlő 
által közölt adatokat is (pl. az ajtóra, 
összesítő listára történő kiírással).

• Beküldhetik honlapunkon 
keresztül. 

Ha a fentebb felsorolt lehető-
ségek egyike sem eredményez 
leolvasási adatot, akkor a szám-
la elkészítésénél – a vonatkozó 
jogszabálynak megfelelően – az 
átlagfogyasztás alapján becsült 
érték szerint számlázunk. A becsült 
mennyiség illetve a számlaérték a 
következő sikeres leolvasás után 
minden esetben korrigálásra kerül.
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A leolvasás gyakorisága
KÉTHAVONTA OLVASSÁK A VÍZMÉRŐINKET GYULÁN

Mi mit jelent a számlánkon
A KÖZÜZEMI SZÁMLA FOGALMAI

A Gyulai Közüzemi Kft. híroldalát Kaczkó Zita szerkesztette és írta. Kedves Olvasó-
ink, kérdéseikkel, észrevételeikkel és javaslataikkal keressék a kft. munkatársát a 
66/521-215-es telefonszámon vagy a kaczko.zita@gyulaikozuzem.hu e-mail címen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK GYULA VÁROS LAKOSSÁGÁT, HOGY  
2011. ÁPRILIS 4-TŐL – MÁJUS 6-IG 

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK. 
 

Az akció során – a postaládában elhelyezett értesítésben szereplő napon – a ház elé kitett 
maximum 1m3 mennyiségű lomot díjmentesen elszállítjuk, továbbá ezen a napon a 
Biofilter Zrt. szintén elszállítja a ház elé – a lomoktól elkülönítve, jól látható helyre - kitett 
használt étolajat és sütőzsiradékot. 
 

Az akció ideje alatt a Hulladékátrakó állomáson díjmentesen átvesszük a lakosság által 
kiszállított lomot.  
A Hulladékátrakó állomás nyitva tartási ideje alatt, egész évben díjmentesen fogadjuk a 
szárazelemet, az elektromos és elektronikai hulladékot (televízió, rádió, hűtő-fagyasztó 
szekrény, számítógép stb.), valamint a gumiabroncsot.  
 

A Komposztálótelep nyitva tartási ideje alatt, a lakosság által kiszállított 
zöldhulladékot – évente 1 m3 mennyiségig – díjmentesen fogadjuk. Az ezt meghaladó 
mennyiségért tonnánként 6100 Ft+ÁFA díjat kell fizetni. 
 

A Hulladékátrakó állomás (Kígyósi út) és a Komposztálótelep (Eleki út) nyitva tartása:  
Április 1-től – október 31-ig:  
Hétfő–vasárnap:  6.00–18.00 óráig 
November 1-től - március 31-ig: 
Hétfő–péntek:  7.00–16.00 óráig 
Szombat–vasárnap:  7.00–14.00 óráig 
 

VÁLOGASSUNK A HOLNAPÉRT! 

GYULAI KÖZÜZEMI KFT. 
 

5700 Gyula, Szt. László u. 16. 
Tel./Fax.: 06-66/362-377 

E-mail: gyulaikozuzem@gyulaikozuzem.hu 
www.gyulaikozuzem.hu 

Honlapunk (www.gyulaikozuzem.hu) JÁTÉK menüpontjában 3 kérdést találnak a 
lomtalanítással kapcsolatban. A megfejtéseket 2011. május 6-ig lehet beküldeni 

automatikusan honlapunkon keresztül. A helyes megfejtők között 3 db  
– a Gyulai Közüzemi Kft. emblémájával ellátott – pólót sorsolunk ki.  

A sorsolás időpontja 2011. május 9. A nyerteseket e-mail-ben értesítjük. 
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Mi az alapdíj? Az 
alapdíj a szolgáltató 
olyan állandó költ-
ségeinek egy részét 
fedezi (vízmérő hitele-

sítése, számlázás költsége, üzemelő 
személyzet költsége, stb.), melyek 
függetlenek a felhasznált vízmeny-
nyiségtől. 

Mit jelent a kertlocsolás fogalom 
a számlán? Gyula Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
20/2002. (V.31.) rendelete értel-
mében május 1-től szeptember 
30-ig a vízmérőn mért fogyasztás 
10%-a - kertlocsolás címén - levo-
násra kerül. A kertlocsolásra levont 
vízmennyiséget hatósági áras díjon 
számlázzuk, viszont ezen meny-
nyiség után szennyvízelvezetési-, 
illetve települési folyékony hulla-
dék kezelési díjat nem kell fizetni. 

Mit kell tudni a vízterhelési 
díjról? A tisztított szennyvizet 
befogadó élővizeinkbe továbbra 
is kerülnek szennyező anyagok, 
mivel bármilyen technológiát is 
alkalmazunk, 100%-os tisztítási 

hatásfok nem érhető el. A káros 
hatások mérséklése érdekében az 
állam megvizsgálta a terhelések 
további csökkentését célzó beru-
házások megvalósíthatóságának 
lehetőségét, és a környezetterhe-
lési díjak – köztük a vízterhelési díj 
– fokozatos bevezetéséről döntött. 
Ez a természetes környezet meg-
óvását szorgalmazó intézkedés a 
„szennyező fizet” elv alapján ará-
nyos teherviselést jelent az állam 
és a környezethasználók között. A 
beszedett vízterhelési díj az állami 
költségvetésbe folyik be, melyet az 
állam olyan környezetvédelmi be-
ruházásokra, technológiai fejlesz-
tésekre fordít, amelyek hosszabb 
távon javíthatják környezetünk 
állapotát. A 2003. évi LXXXIX. tör-
vény értelmében, a víziközmű 
szolgáltatók szedik be a köbméter-
arányos díjat a fogyasztóktól, mely 
a számlában külön tételként jelenik 
meg. A vízterhelési díj mértéke 
Gyulán – a szennyvíztisztító telep 
kiváló hatásfokának köszönhetően 
– országos viszonylatban alacsony. 
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