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VÍZSZERELÉSI MUNKÁLATAIT BÍZZA 
HOZZÁÉRTŐ KEZEKRE

A TiszaSzolg 2004 Kft. tapasztalt szakemberei-
vel továbbra is vállalja a vízszerelési 
és az azzal összefüggő járulékos, helyreállítási 
munkák elvégzését:

• Hideg és melegvíz nyomóvezetékek karban-
tartása, javítása;
• Alap- és felszálló vezetékek komplett 
cseréje;
• Vizesblokkok felújítása, új vizesblokkok 
kialakítása;
• Vízmérő órák cseréje, szerelése, plombá-
zása, adatok rögzítése;
• Lefolyóvezetékek karbantartása, javítása;
• Lefolyó alapvezetékek komplett cseréje;
• Dugulások elhárítása.

Alapelvünk a gyors, megbízható és minden 
igényt kielégítő munkavégzés. 

Elérhetőségeink:
TiszaSzolg 2004 Kft.

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a.
Telefon: 49/341-166 (6-14 óra között)
Telefon: 49/341-627 (14 óra után)



Tisztelt Fogyasztóink!

A 78 / 2012. (XII. 22.) NFM rendelet értelmében 2013. január 01-től a 
TiszaSzolg 2004. Kft. 10%-kal csökkentette a lakossági távhőszolgáltatás 
alapdíját, hődíját, valamint a melegvíz felmelegítési díját.

Mindezek értelmében a 2013. január 01-t követő időszakban a fenti szol-
gáltatások esetében alkalmazott árak a következők:

Továbbá: 
A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4 § ( 1 ) be-
kezdése szerint, 2013. július 1-től a  lakossági viziközmű szolgáltatás díját 
is 10 %-kal csökkentette. Ez a döntés érinti a távhőszolgáltató által kibo-
csátott számlákban szereplő melegvíz és csatornadíját is.

Mindezek értelmében a TiszaSzolg 2004. Kft. 2013. július 1-től alkalmazott 
árai a következők:

Tájékoztatjuk továbbá Fogyasztóinkat, hogy a 2013. július 1-t követő el-
számolási időszaktól új számlakép került kialakításra. A 2013. július 1-t 
követő elszámolási időszakban kiállított számlákon feltüntetésre kerül a 
tárgyhónapban, valamint a 2013. január 1-től számítottan is a rezsicsök-
kentés hatásaként keletkezett megtakarítás, a fizetendő összeg vonatkozá-
sában.

10 % csökkenés282,60 Ft / m3 314 Ft / m3 csatorna díj

10 % csökkenés185,40 Ft / m3206 Ft / m3vízdíj

változás2013. július 1-től 
alkalmazott árak ( nettó)

2013. január 31-én 
érvényes árak ( nettó )

Megnevezése

Megnevezése 2012. november 30-án 
érvényes árak ( nettó )

2013. január 1-től 
alkalmazott árak ( nettó)

változás

Hőszolgáltatási 
alapdíj

10 % csökkenés3307 Ft / GJ3674 Ft / GJVízfelmelegítési díj

10 % csökkenés3307 Ft / GJ3674 Ft / GJHődíj

10 % csökkenés294 Ft / lm3 / év
24,50 Ft / lm3 / hó

 327 Ft / lm3 / év
27,25 Ft / lm3 / hó
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