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Kunpeszér Község;Önkormányzata Képvis
13/201Ó.(XII.7.)önkormányzati rendelete a csatorhszügúłtxtús-fiatúságł
árának megállapításáról szóló
módosításáról
Kunpeszér község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkofrnány 44/A. (2)
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az árak megállapításáról
sŽóló 990. évi LXXXVII. törvény 7. Śi(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati
tulajdonú
által biztosított szennyvízelvezetés,
szennývížtis ítSs és —kezelśs
ható*ági díjának megállapításáról, továbbá a
dfjalkálmazá feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

(l) A Rendelet 2. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az alkllrąazbątó legmagašal)l) dí.je

árak) az alábbiak:

a) A csatóma alapdíjak ÁFA nélkül:
CSATORNASZOLGÁLTÁTÁS

ALAPDÍJ Ft/hó

VÍZMÉRŐMÉRETE

2010KM09176

NA 13-25

107.-

NA 30

162.-

NA 40

339.-

NA 50

473.-

NA 80

851.-

NA 100

1105.-

NA 150

2553.-

NA 200

8.343,-

b) Fogyasztás mennyiségétől Rigg6 c:mornadíj ÁFA nélkül:
Szolgáltatás ilfjłfi

DÍJ Ft/m3

Fajlagos
csatornadíj

290.-

Fajlagos vállalkozói
csatornadíj

363.-

Vízterhelési

10.

dlíj

E rendelet 201 lt január l. nąpján lifl)ha!a yba.

Sipos Gyuláné
polgármester

Józan Judit
mb.jegyző

Kunpeszér község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete
4/2009.(11.27)
a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról
Kunpeszér község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és —kezeléslegmagasabb hatósági
díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a Kunpeszér község Önkormányzatánaktulajdonában álló víziközmű
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, valamint —kezelés szolgáltatást nyújtóra és
az azt igénybevevókre.

Hatósági díjmegállapítás
(1) Az önkormányzati tulajdonú víziközmú által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és —kezelés szolgáltatások díja (továbbiakban: csatornadíj) alapdíjból és
fogyasztás mennyiségétől függó díjból tevődik össze.
(2) Az alkalmazható legmagasabb díjak (hatósági árak) az alábbiak:
a.) A csatorna alapdíjak ÁFA nélkül:

ALAPDIJ Ft/hó

Csatornaszol áltatás
Vízmérő mérete
NA 13-25
30
NA
NA

2009. év
101.153.319.-

40

445.802.1.041,2.405,7.857,-

50
NA
80
NA
NA 100
NA 150
NA 200
b.) Fogyasztás mennyiségétől függő csatornadíj ÁFA nélkül:

DIJ Ft/m3

Szol áltatás dí'a

2009. év

csatornadí'

306.-

forgalmi adót,
(3) A (2) bekezdésben megállapított hatósági díjak nem tartalmazzák az általános

szerint
valamint a környezetterhelésidíjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak
évente megállapításra kerülő vízterhelési díjat.

Díjfelszámítás
(1) A csatorna alapdíjat —a jelen

(2) —(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel —a fogyasztási
helyen beépített bekötés után, annak mérete alapján a házi ivóvízellátórendszerrelellátott
ingatlanok esetében a 4. 5(2) bekezdése szerinti külön méróóra átmérője alapján kell
megfizetni.
(2) A bekötési vízmérők és elkülönítettvízhasználatotmérő mellékvízmérőkesetében a bekötési
vízmérőre kell a csatorna alapdíjat felszámítani a bekötési vízmérő mérete alapján.
(3) Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretú vízmérőt kell a csatorna-alapdíj számlázással alapul
venni.
(4) Csatorna alapdíjat a bekötési vízmérő mellé beépített locsolási célú iker vízmérő után nem kell
fizetni.
(5) A lakossági célú fogyasztás esetében a ténylegesen megfizetendó csatornadíjra a Bácsvíz Zrt. és
az önkormányzat külön megállapodást köt e rendelët és a Zrt. árszabályzata szerint.

(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezetó műbe kerülő szennyvíz mennyisége
méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség
alapulvételével állapítható meg, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik. A
szennyvíz mennyiségének meghatározásánál figyelembe veendők a 38/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet 24. S-ában foglaltak.
(2) A házi ivóvízellátó rendszerrel felszerelt, csatornahálózatbabekapcsolt háztartások kötelesek a
szennyvízmennyiség mérése érdekében szennyvízmérót felszerelni.

Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Csatorna alapdíj: a vízfogyasztásról és a szennyvízkibocsátástólmggetlen, a olyan az állandó
költségek alapján megállapított díj, melyek akkor is felmerülnek, ha a fogyasztó a szolgáltatást
nem veszi igénybe, de az igénybevétel lehetősége adott.
b) Lakossági célúfogyasztás:
ba) Az, amelyet a szolgáltató elsődlegesen a —természetes személyek csatornaszolgáltatási
szükségletének kielégítése érdekében - a lakás céljára szolgáló ingatlanoknál nyújt.
bb.) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások esetében az önkormányzat felé, valamint
gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő bérlakás esetében értékesített csatornaszolgáltatás,
ha az a díjat a bérlő (magánszemély),vagy a lakástulajdonos(magánszemély)felé tovább
érvényesíti.
bc.) Lakossági szolgáltatást végző tovább számlázó
c) Gazdálkodási célúfouasztás: lakossági fogyasztásnak nem minősülő fogyasztás.

Záró rendelkezések
E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kunpeszér, 2009. február 25.
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jegyző

polgármester

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2009. február 27-án kihirdetésre került.
Kunpeszér, 2009. február 27.

-B skóné Dr. Tabányi
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