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Tisztelt Felhasználónk! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében megfelelő szakmai felkészültségű és méretű, 

valamint hazai tulajdonú önkormányzati, illetve állami tulajdonú üzemeltető szervezetek lehetnek víziközmű 

szolgáltatók. Az Ön településének Önkormányzata az ellátási felelősségének teljesítése érdekében egy, az 

önkormányzatok tulajdonában álló regionális szolgáltató társasághoz történő csatlakozásról döntött. 

Az önkormányzattal megkötött üzemeltetési szerződés értelmében 2014. október 1-jétől Dunaszentgyörgyön új 

szolgáltató, a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. biztosítja az ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetést és -

tisztítást. A szolgáltatás folyamatos, Önnek a váltással kapcsolatban alapvetően nincs teendője. A 2014. január 01-én 

érvényben levő díjak (a képviselő testület által korábban meghatározott és később rezsicsökkentéssel módosított díjak) 

változatlanok maradnak. 

2014. szeptember végén a korábbi és az új szolgáltató közösen leolvassák és rögzítik a mérőállásokat. A záró óraállásig, 

szeptember 30-ig eddigi szolgáltatója, a Dunaág Kft. jogosult a szolgáltatott ivóvíz és elvezetett szennyvíz 

számlázására. Ezt követően, 2014. október 1-től a felhasznált vízmennyiség alapján a Mezőföldvíz Kft. számlázza a víz- 

és csatornadíjat. Közszolgáltatási szerződését október-novemberben juttatjuk el Önnek. Kérjük, szíveskedjen majd 

ellenőrizni a szerződésben feltüntetett felhasználóra és felhasználási helyre vonatkozó adatokat: személyes adatok, a 

fogyasztásmérő gyári száma és a nyitó óraállás. Köszönettel vesszük együttműködését az adatok aktualizálásában, 

pontosításában. 

A lakossági számlázás havonta történik. A leolvasást, jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve, évente legalább 

egyszer végezzük. A leolvasások közti időszakban átalánymennyiség alapján rész-számlát, minden leolvasást követően 

elszámoló számlát állítunk ki.  

A közületi felhasználóink esetében havi leolvasás mellett havi számlázás történik.  

Kérjük, szíveskedjen a számlákat időben befizetni. 

A díjfizetés tekintetében a jövőben is lehetősége van: 

 

- A megszokott postai csekkes fizetési módot alkalmazni. 

- Egyéni banki átutalással történő fizetés esetén a szolgáltató váltás plusz feladattal nem jár. 

- Fogyasztóinknak elsősorban a csoportos beszedési megbízást ajánljuk: A csoportos beszedési megbízással 

történő teljesítés az új Szolgáltató részére csak akkor működhet, ha bankjánál erre felhatalmazást ad. A csoportos 

beszedési megbízáshoz a partnerkódot a társaságunk által eljuttatott szerződésen megtalálja. Ebben a 

kedvezményezett neve: MEZŐFÖLDVÍZ Kft. A kedvezményezett azonosítója: A11283144. A Szerződő fél 

azonosítója a kedvezményezettnél: partnerkód (mely a vízdíjszámlán is megtalálható). Felhívjuk szíves figyelmét, 

hogy amennyiben az átvételt megelőző időszakban csoportos beszedési megbízással teljesítette számláit, úgy a 

korábbi megbízása a szolgáltató váltással érvényét veszti. Bankját a megadott adatokkal ismételten fel kell 

hatalmaznia. 

 

Készpénz befizetést és a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést a paksi ügyfélszolgálaton tud teljesíteni, a következő 

nyitva tartási időkben: hétfő, szerda, csütörtök és péntek 8-14, kedd 8-20.  

Kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz (7030 Paks, Kölesdi út 46.), telefonon a 40/462-000 számon, 

illetve a www.mezofoldviz.hu honlapon megadott, valamint a lenti elérhetőségeken. 

Paks-Dunaszentgyörgy, 2014. október 1. 

 

Csapó Sándor 

ügyvezető igazgató 

Mezőföldvíz Kft. 

 

Hencze Sándor 

Dunaszentgyörgy polgármestere 
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