Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az ivóvíz, a szennyvizkezelés és -tisztítás díjáról szóló

2/2011. (II. 1,) önkormányzati rendelete i
a 31/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításaival egységesszerkezetben

Cegléd Város Önkormányzatának Képviseló-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény
(l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a rendelet 5. S - 9, S-ai
tekintetében az Alkotmány 44/A.
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8,
(l) és (4)
bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
I. (1)2 Az önkormányzati tulajdonú víziközmíiböl szolgáltatott ivóvíz fogyasztó által fizetendó
legmagasabb díja: 343 Ft/m

Az önkormányzati víziközmú által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztitás és
kezelés legmagasabb díja: 393 Ft/m
(3) a K 101) támovtásból 2006-2007. évben megvalósult nyomott rendszerÜ csatornabekötés
kedvezménye: 3.- Ft/m
(4) A díjak a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó összegét nem tartalmazzák,

2. A csatornahasználati díj alapját az április I„jétól szeptember 30-ig teriedó időszakra az elő-,
oldal, vagy hátsó kerttel rendelkező ingatlanok esetében az adott időszakra jutó vízfogyasztás IO %kai csökkentett mennyisége adja.

3. A házi vízvezeték - a fogyasztó által nem ellenórizhetóvagy nem karbantarthatóhelyen történő
- rejtett meghibásodása esetén beépített ingatlanok vízfogyasztására az alábbi átalány mennyiségek

az irányadók:
a) udvari csappal
b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal
c) mint b), de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
d) épületenbelüli, lakásokon belüli vízcsappal
e) mint d), de épületen belüli lakásokon kívüli közös

vízöblítésesWC-vel

40 1/fő/nap
60 1/fó/nap
75 1/fÖ/nap
65 1/f6/nap
80 1/fö/nap

Í) épületen belüii, lakásokon belüli vízcsappal és

vízöblítésesWC-vel

95 1/fó/nap

g) épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,

vízöblítéses WC-vel hagyományos fűtésü

(fürdóhengeres) fiirdószobával
h) mint g), de hagyományos fűtésü helyett egyedi,
éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
i) mint h), de központi melegvízellátással, illetőleg nem
korlátozott fütésú egyedi vízmelegítővel

20 1/fó/nap
150 1/fó/nap
180 1/fó/nap.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. 20 i 2. december 2.3. napjától hatályos szöveg.

Az l. (1) bekezdését módosítottaa 31/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet l. (l) bekezdése. Hatályos: 201 1
december 23•ától.
3 Az i. (2) bekezdésétmódosítottaa 31/2011. (XIL 22.) önkormányzati rendelet l. (2) bekezdése. Hatályos: 201
december 23-ától.

4. (l) Illegális vízhasználat: az ivóvíz törzshálózat vezetékeiről, fogyasztási helyeiről (közkút,
tűzcsap) nem rendeltetésszerúen, méretienül vagy manipulált vízmérőn keresztül szerzódés vagv
engedély nélkül víz- és csatornadíj megfizetése nélkül történővízvételezés (vízlopás).

(2) Illegális csatornahasználat: az ingatlanon keletkezett szennvvizek és/vagy
csapadékvizek szerződés vagy engedély nélkül, csatornahasználati díj fizetése nélkül a csatorna
törzshálózatba történő bevezetése.

(3) Manipulált vízmérő: az a vízmérő,

a) amelynek beépítésekor a szolgáltató vagy megbízottia által felhelyezett és sérülés
nélkül el nem távolítható müanyag zárógyürúk, vagy
b) az Országos Mérésügyi Hivatal által felhelyezett ólomzár sértetlenségét, vagy
c) magának a vízmérő eszköznek (ház, zárógyüríi, üvegs szabályozócsavar,
mérószerkezet, stb,) a sértetlenségét a fogyasztó nem órizte meg és
d) a vízmérő nem alkalmas a mérésre, vagy

e) a mérés pontosságát vizsgáló ellenőrző mérés azt mutatja, hogy a szolgáltató
rovására pontatlanul mér, vagy

f) feltételezhető, hogy időnkénti, a méróeszközönjelzett áramlási iránnyal ellentétes
beépítése miatt, vagy teljes kiszerelése és csődarabbal való helyettesítése miatt
nem az ingatlanon felhasznált ivóvíz mennyiségét mutatja.

5, Illegális vízhasználat esetén a fogyasztó a feltárás idején érvényes hatósági vízdíj ötszörös
értékének megfelelő díjjal számított vízdíjat köteles megfizetni a vízmérő beépítésétől a
szabálytalanság feltárásáig:

a) A 4. S. (3) bekezdéséneka) - c) és e) pontjai esetében a vízmérő beépítése óta mért
fogyasztás és az ellenörzó mérés által a névleges terhelésnél mutatkozó mérési hiba
figyelembe vételével meghatározott mennyiségi különbség után,

b) A 4. i. (3) bekezdésének a) c). és d), vagy f) pontjai szerinti illegális vízhasználat esetén a
vízmennyiséget egy olyan időszak fajlagos vízfogyasztásából kell a szolgáltatónak
megállapítania,mely időszak fogyasztását nem manipulált hiteles méróeszköz mérte és
nem rövidebb 3 (három) hónapnál,

6.
Nem mért vízfogyasztás mennyiségét az ingatlanon folytatott tevékenységek fajlagos
vízhasználat értékeivel, a fogyasztó által bizonyított csatlakozási időpontig —ennek hiányában
legfeljebb 5 évre —visszamenőleg és az aktuális vízdíj ötszörös értékével kell meghatározni.
7.
A tűzcsapról, közkútról ideiglenes rácsatlakozással illegálisan vételezett vízmennyiség
ellenértéke a díjszámításban legkevesebb 10 m3, egyébként a fogyasztó bevonásával, műszaki
becsléssel kell megállapítani és az aktuális vízdíj ötszörös értékével kell meghatározni.

8. Amennyiben az illegálisan vételezett ivóvíz a szennyvízcsatornátis terhelte, a csatorna
használati díj is az aktuálisdíj ötszörösértékével és a vételezett víz mennyiségénekmegfelelóen
fizetendő.

94 S (l) Az illegális közterületi szennyvízcsatornába vezetett szennyvízmennyiség, csapadékvíz
mennyiség után
a) legfeljebb 5 évre, vagy
b) a közterületi szennyvízcsatorna megépítésének időpontjától, vagy
c) az ingatlan vízbekötésének időpontjától, vagy
d) a szennyvízbekötés, -csapadékvíz bekötés megtörténtétól,
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Cegléd Város Önkormányzata Képviseló-testiiletének
31/2011.(XII, 22.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz, a szennyvízkezelés és -tisztítás díjáról szóló
2/2011.(II. l,) önkormányzati rendelet módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testületeaz árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7.5 (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján. a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8, (l) és (4) bekezdéseibenmeghatározottfeladatkörébeneliárva a
következőket rendeli et:
l. S (l) Az ivóvíz, a szennyvízkezelés és -tisztítás díjáról szóló 2/2011. (Il. I .) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Öt,) l. (l) bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép:
Az önkormányzati tulajdonú víziközmúból szolgáltatott ivóvíz fogyasztó által fizetendő
legmagasabb díja: 343 Ft/m

(2) Az Ör. l.

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzativíziközmúáltal biztosítottszennyvízelvezetés.szennyvíztisztításés —

kezelés legmagasabb díja: 393.- Ft/m3 "

2. (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatálvba, és 2012.január 2•án hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján. két
napra történő kifliggesztéssel kerül kihirdetésre.
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