Egységes: 2010.12.16.
Alsózsolca Város Képviselő-testületének
24/2003./XII.16./ sz. rendelete
a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról,
valamint a közkifolyók vízhasználati díjáról

Alsózsolca Város Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. /1/
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú VÍZIKÖZMŰ-ből
GW-BORSODVÍZ Kft. által szolgáltatott ivóvíz és csatorna díját az alábbiak szerint állapítja
meg és teszi közzé:
1. §:
Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat után a 2.
§-ban megállapított díjat kell felszámolni.
2. §.
/1/

A szolgáltató által biztosított ivóvíz díja:
Közületi
Lakossági
Locsolási kedvezmény nélküli csatornadíj

459,-Ft/m3
424,-Ft/m3
559,-Ft/m3

/2/ A megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
/3/ A vízterhelési díjat a szolgáltató az /1/ pontban foglalt összegen felül a Borsodvíz Rt
területén egységes kiszámlázással, az elvezett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a
szolgáltatást igénybevevőkre.
3. §.
A 2. §-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé a
szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell
számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti
átalánnyal kell meghatározni.
4. §.
/1/ A közkifolyók vizét- háztartási szükségletünk kielégítése céljára
a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói /továbbiakban:
fogyasztók/ vehetik rendszeresen igénybe, melyért vízhasználati díjat
kell fizetni.
A vízhasználati díjat a fogyasztó havi rendszerességgel a Városgondnokság házipénztárába köteles befizetni.
/2/ A vízhasználati díj mértéke évente 7 m3/ fő, az ivóvíz szolgáltatás díja
azonos a szolgáltató által a Városgondnokság felé kiszámlázott ivóvíz

díjával.
Az év közben keletkező közkút használati jogosultság vagy megszűnés
esetén a fogyasztónak időarányosan kell megfizetni a közkúthasználati
díjat.
/3/ 2006. július 1. utáni közkúthasználati jogosultságban bekövetkezett változást – megszűnés és új jogosultkénti megjelenés – esetén az érintett
ingatlan tulajdonosának kötelezettsége bejelenti a Városgondnokság felé.
Az ingatlantulajdonos köteles nyilatkozni az érintett lakásban lakóhellyel
rendelkező fogyasztók /személyek/ számáról.
A Városgondnokság a Polgármesteri Hivatal népesség nyilvántartás adataiból kérheti a fogyasztók számának ellenőrzését.

5. §.
Aki a közkifolyók vizét nem rendeltetésszerűen /pl. gépjármű mosás, locsolás stb. vagy jogosulatlanul veszi igénybe, illetve bejelentési kötelezettségének
nem tesz eleget 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

6. §.
/1/ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a 4. §. /1/ bekezdésében szereplő fogyasztó vízdíjhasználati kötelezettsége csak
2006. július 1-től áll fenn.
A 2006. évi kivetés alapja a vízszolgáltató által biztosított kimutatás,
az ingatlanonként lakók számának megállapításánál a népesség nyilvántartás adatai a mértékadó.
A rendelet hatálya lépését megelőzően kiadott vízdíj fizetési mentesség
továbbra is érvényes.
/2/ A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni vízfogyasztás és
szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben,
ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe,
a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget meg kell osztani a díjváltozás
előtti és utáni időszakra.
/3/ A rendeletet a helyben szokásos módon a jegyző hirdeti ki.
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