FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2000. (XII.22.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS, VALAMINT SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

(a 21/2008. (XII.19.) és a 15/2009. (VI.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben)

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és a
38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 14. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Képviselő-testület Felsőzsolca város önkormányzatának tulajdonában lévő víziközműből
szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás díjának megállapítására az alábbi
rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya Felsőzsolca közigazgatási területén lévő víziközművel nyújtott ivóvíz
és szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra terjed ki.
2. § (1)
(2)

Az ivóvíz-szolgáltatás díja: 377,30,-Ft/m3.
Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díja: 655,-Ft/m3. (mód. a 21/2008. (XII.19.), 2009.
január 1-jétől).

(3)

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

(4)

A 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés d.) pontjában szabályozott
locsolási kedvezmény igénybevételének módjai:
a) A fogyasztónak a kedvezményt írásban kell kérelmeznie a szolgáltató MIVÍZ
Kft-től.
b) A szolgáltató hozzájárulása szerint telepített, hitelesített mellékmérőn mért
kizárólag locsolási célú vízhasználatra vonatkozó kedvezmény egész éven át
kérhető.
c) A mellékmérővel nem rendelkező, de az ivóvíz hálózatba bekötött fogyasztó az
adott év május 1.-szeptember 30. közötti időszakhoz tartozó vízhasználat 10%át kérelmezheti kedvezményes elszámolással a szolgáltatónál.
d) Egy ingatlanra vonatkozólag egy kedvezmény vehető igénybe és csak akkor, ha
a fogyasztónak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó ivóvíz- és csatornadíj
tartozása nincs. (mód. a 15/2009. (VI.26.; 2009. június 26-tól)

3. § A házi vízvezetékek – fogyasztónak fel nem róható – rejtett meghibásodása esetén a
fizetendő szennyvíz-szolgáltatási díjat a meghibásodást megelőző 12 hónap átlagos
fogyasztásának megfelelően kell mérsékelni.
4. § A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – közműves
vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

5. § A közkifolyók vízhasználati díját a közkifolyóktól 150 m-es körzetben - közműves
vízellátásba be nem kötött ingatlanon - lakók kötelesek megfizetni az önkormányzatnak
a GAMESZ által megküldött számla alapján tárgyév június 30-ig.
6. § Az ingatlanonkénti lakók számának megállapításánál a népesség-nyilvántartási adatok a
mértékadók.
7. § A közkifolyók után fizetendő vízdíj meghatározásánál 30
átalánymennyiséggel kell számolni az aktuális vízdíjnak megfelelően.

liter/fő/nap

8. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 16/1999. (XII.29.) számú
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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