UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
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Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról 123
(Egységes szerkezetben. Módosítással egybefoglalva és lezárva: 2010. december 15.)
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7.§ (1) és 11.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati
tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
1.

§

E rendelet hatálya kiterjed Uzsa település közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában
lévő közműből csatornaszolgáltatást biztosító Dunántúli Regionális Vízmű vállalatra (a
továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2. §

(1) Az önkormányzat illetékességi területén a közműves szennyvízelvezetés-tisztítás (a
továbbiakban: csatorna) szolgáltatásért az e rendelet 1. sz. mellékletében megállapított díjat
kell fizetni.
(2) A mellékletben megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is
tartalmazza.
(4) A csatorna szolgáltatás díja 2011. évben kéttényezős.45

3. §

(1)

A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a szennyvízelvezető műbe
bekapcsolt ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése
honnan történik.
(2) Nem vehető figyelembe vízhasználatból keletkező szennyvízelvezető műbe kerülő
szennyvízként, ezért nem képezi számlázás alapját:
a./
1

az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
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szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést,
b./
az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy
egyéb ok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó
igazolta
c./
az a vízmennyiség, amely a vízügyi hatóság által engedélyezett módon külön
vízmérővel
mérve technológiai, vagy egyéb termelési célra felhsználásra került (pl.: különösen állattartás),

d./

az a vízmennyiség, amelyet zöldterületek öntözése, egyéb területek (sportpályák,
utak, stb.) locsolása céljából kiépített önálló vízellátási hálózatról vízmérőn mérve
használtak el a szolgáltatási szerződésben foglalt feltételek szerint,

e./

az a vízmennyiség, amely a fogyasztó tulajdonában lévő, épületen kívüli
vezetékszakasz meghibásodása következtében – a fogyasztó által igazoltan -

elfolyt,
f./
az a vízmennyiség, amelyet a szennyvízelvezető műbe be nem kapcsolt olyan
ingatlanon használtak fel, ahol az ingatlanon a vízfogyasztás kerti csapról történik és az
ingatlanban nincs vizesblokk kialakítva.
(3)
Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, és a
vizet nem vagy nem csak közműves vizellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más
vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére köteles hiteles
vízmérőt működtetni és a mért mennyiségről a Szolgáltatót tájékoztatni. A szolgáltató jogosult a
mért mennyiséget ellenőrizni.
(4)
Locsolási célra május 1. és szeptember 30. közötti időszakban fogyasztott ivóvízmennyiség
vehető figyelembe. A kedvezmény mértéke az adott időszakhoz tartozó vizhasználat 10 %-a. A
locsolási kedvezményre vonatkozó igény bejelentésére, a kérelem elbírálására a 8/2000. (X. 18.)
KöViM rendelet rendelkezései az irányadók.
(5)
Locsolási kedvezményre valamennyi lakossági fogyasztó jogosult.

4. §

(1)A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – a
Szolgáltató által készített számla alapján díjbeszedő útján, vagy átutalással történik.
(2)A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.
(3)A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása a Szolgáltató feladata.

5. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Fogyasztó:
a./

az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a tulajdonos
képviselője
b./ az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal,
hanem vele jött létre.

2.

Lakossági fogyasztás: az a vízhasználat, amikor a természetes személy
a./ a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz
szükségletnek kielégítése céljára használja fel,
b./ a lakásától műszakilag el nem különített telephelyen vállalkozást folytat, és a
vállalkozási tevékenységhez szükséges vízmennyiség mérése műszakilag
megoldható,
de a vállalkozási célú ivóvíz felhasználás a lakó-, illetőleg üdülő ingatlannak
vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiség mértékét nem haladja
meg.

6. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjról szóló 14/2007. (XII. 17.) rendelet hatályát veszti.

Kovács Károly
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyző

Záradék:
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállami közötti társulás
létesítéséről szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

A rendelet kihirdetve:
2008. november 26.

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyző
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A 2011. évben fizetendő csatorna díjak mértékéről

A

B

C

1

Fogyasztási hely

Rendelkezésre állási díj

Mennyiséggel arányos változó díj

2

Lakossági

450,- Ft/hó + ÁFA

315,- Ft/m3 + ÁFA

3

Közületi

450,- Ft/hó + ÁFA

315,- Ft/m3 + ÁFA

Fajlagos koncessziós díj: 46,- Ft/m3 + ÁFA

6
7

Az 1. számú mellékletet a 10/2009. (XI.19.) Kt. rendelettel megállapított szöveg.. Hatályba lépés napja: 2010. 01.01.
Az 1. számú mellékletet módosította a 11/2010. (XII.09.) Kt. rendelet.

