Szolgáltató Város Szolnok Projektiroda által 2015. év őszén végzett felmérés során
kérdésekre adott válaszok:

1. Víz- és csatornadíj:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 65. § rendelkezik a díj
megállapításról, mely kimondja:
„65. § (1) A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a
víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja
meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép
hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.”
A fent említett törvény 2012. 01. 01-én lépett hatályba, így ennek megfelelően a VCSM ZRt.
Szolnok önhatalmúlag nem változtatott a 2011. 12. 31-én alkalmazott víz- és csatornadíjain.
A víz- és csatornadíj a mai napig két esetben változott, mégpedig első esetben 2012. 01. 01-én,
mivel az előző évben alkalmazott 25%-os ÁFA mértéke 27%-ra változott. Második esetben
lakossági Felhasználókra vonatkozóan 2013. július 01-én bekövetkezett 10%-os
rezsicsökkentést követően.
A számláink formáját, tartalmát (számlaképet) a 2013. évi CLXXXVIII. törvényben határozta
meg a jogalkotó. Ettől nem lehet eltérnünk.
2. Vízmérőcsere, hitelesítés:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtására kiadott 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet 64 § rendelkezik az elkülönített
vízhasználat mérésére felszerelt mellékvízmérők hitelesítéséről, cseréjéről.
„64. § (1) A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről,
időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles
gondoskodni.
(3) A bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót vagy az ellátásért felelőst, telki
vízmérő tulajdonjoga a felhasználót, a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy - a
mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az elkülönített vízhasználót illeti
meg.
(4) A felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás
alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles
gondoskodni.”
Az elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló mellékvízmérők hitelességi idejét a 127/1991.
(X. 09.) kormányrendelet nyolc évben határozza meg. Ennek figyelembevételével, a
mellékvízmérővel rendelkező Felhasználóinknak a tulajdonukat képező vízmérőiket
nyolcévenként kell hitelesíttetni, vagy hiteles mérőre cserélni.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tötvény 52. § kimondja:
„52. § (1) Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain
alapul.
(2) A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított
vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti
meg a víziközmű-szolgáltatónak.”

A jogszabályi előírásokat figyelembe véve a VCSM ZRt. Szolnok bevezette a Társasházak
esetében is a mellékvízmérők évente egyszeri fényképes leolvasását, amelyet a Fenntartók nagy
örömmel fogadtak. E fényképes leolvasás pontos időpontjáról előzetesen egyeztetünk a közös
képviselőkkel, amelyen sok esetben személyesen is részt vesznek.
A VCSM ZRt. Szolnok, a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét és ezen
előírásokat, valamint a vonatkozó szabványokat alkalmazva és betartva működik.
3. Közkifolyók:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. szóló Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése szerint:
„81. § (3) az ivóvíz törzshálózatról történő közterületi vízvétel az önkormányzat
vízfogyasztásának minősül, a díjat a víziközmű-szolgáltatónak a települési önkormányzat fizeti.
(4) a víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselő
testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az illetékes
katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át, vagy szüntetheti meg.”
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. október 29-i ülésének Z-44/2015. (X.29.) sz.
határozata alapján Szolnok Megyei Jogú Város közüzemi vízellátó rendszerén üzemeltetett
Ürge út 10 szám alatti közkifolyót a Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok
megszűntette.

