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Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testületének
38/2009.(xłr.18.) rendelete
a közüzemi vízm Obólszolgáltatott ivóvízért, közüzemíi csatorna használatáérł
a települési folyékony hulladék ártalmatlanításáért fizetendő szolgáltatási
díjakról

Az árak megállapításáról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7,
(l) bekezdésében foglalt fëlhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi díjakktl
ál lapítja meg a 2010. évi szolgáltatásaira.

Általános rendelkezések

1.5

20090107730

A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmárton Város Önkormányzata közigazgatási
területén a. közműves ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztít(is!
szolgáltatást igénybe vevő természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre.

A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó: a víz- és
ellátott épület tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, illetv()
tulajdonos bejelentése alapján a bérlő.

3.5
A közműves vízellátás és a közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A
szolgáltatást végző szolgáltató:
BÁCSVÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Viz- és Csatomamůvek ZáJtkörüen
Működő Részvénytársaság
székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki u, 13.
cégbírósági szám: 03-10-100039/1992-606
adószáma: 10734702-2-03
12076903-00165296-00100006
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Ármeghatározás

Ivóvíz díja:
egységes alapdíj fogyasztási helyenként

200 Ft + ÁFA / hó

lakossági ivóvíz

305 Ft + ÁFA

Ft/m3

nem lakossági ivóvíz

Ft/m 3

359 Ft + ÁFA

Átalánydíjas óra nélküli bekötött és közkifolyós fogyasztók normatíváit jelen
melléklete tartalmazza.
Szennyvíz elpezetés tisztítás szolgáltatás díja:
(ivóvíz felhasználás

alapján)

lakossági szennyvíz

Ft/m

310 Ft + ÁFA

nem lakossági szennyvíz

Ft/m 3

460 Ft + ÁFA

alapdíj:

Ft/fogyasztási hely

200 Ft + ÁFA / hó

települési folyékony hulladék
szállítás,
tartály
áfialrnatlanítás
Ft/m

5700 Ft + ÁFA
$86 Ft +

Az Istvánházi vízmííből szolgáltatott ivóvíz és a hozzá kapcsolódó
díját az 4. Š-ban meghatározott díjtételek. szerint kell fizetni.

Szabálytalan víz.vétel illetve csatornahasználat esetén ötszörös díjat köteles fizetni
fogyasztó a szolgáltatás illegális igénybevételének időszakára. A fogyašzřł'k,s
mennyiségének megállapitására a szabálytalan vízkezelést megelőző éves
alapján —ha az elfogadhatóan jellemző a fogyasztásra —vagy a melléklet szerilktł
normatíva ill. műszaki becslés alapján történik.
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Záró rendelkezések

(l) Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évente
szolgáltató minden év november 15-ig leadott javaslata alapján — a rendeletben
meghatározott víz- és csatornahasmálati díj mértékét felülvizsgálja,
(2) Ez a rendelet 2010-január Ilién lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
önkormányzat 43/2008. (XII. 19.) rendelete.

Kelt Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december
17-i ülésén.

Dr. Czuczi

Dr. of mann Zsolt
jegyző
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38/2009-(M1.18.) rendelet melléklete

f -tétel

1.
1.1
1.2

1.3

1.5
1.6
1.7

1.9

fo asztásal jónak me lcvezése
eépített ingatlanok (telkek)
Jdvari csappal
-pületen belüli, de lakásokon kívüli közö
ízcsá
(vízöblítéses WC nélkül

40 liter/f6fią1
60 liter/fó/na

int 1,2, de lakásokon kívül közös vízöblítéses

75 liter/f6/na

C-vel
•tpületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal,
ízöblítéseš WC nélkül

int 1.4, de épületen belüli* lakásokon kívül'
özös vízöblítéses WC-vel
Epülc,ten belüli, lakásokon belüli vízcsappal és
vízöblítésesWC-vel
pületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal
izöblítéses WC-vel hagyományos fűtés
fiírdöhen eres fürdőszobával
int I. I de hagyományos fútésú helyett egyed i
é' szakai áramfelvételes_vízmelegítővel
Mint 1,8, de központi melegvízcllátással ne
kot(át.ozottfiitésiie edi víanele .'ítővel
ázikert locsolás
z ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb a
ingatlan terület 50%-ának alapulvételével

é kocsi mosás tömlövcl

5.

o asztási norma

Ilatállomán itatása számos állatonként
özkifolyókon
fogyasztott
vízátaJány
ennyisége 5000 m-es körzetben

65 liter/fó/na
80 liter/fó/nap

95 liter/fő/ngp
120 liter/fó/nnp
150 liter/fő/nap
180 liter/fő/nłll,

1 litcr/liý/nał.

400

40 liter/dh/na
30 liter/źő/nał

6. Egyéb átalány-vfznormn meghatározása az MI 110-158/11-92. MSZ 10-158/2-84
lvÍ$śz
10-158/3-81,M1 10-158/4-84. alapján történik.

