Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2008./XII.15./ rendelete
a 2009. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2008.(XII.15. ) rendelete
a 2009. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról
Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szennyvízcsatorna
szolgáltatás 2009. évi díját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hegyesd község közigazgatási területén a közüzemi csatornamű
(továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2. §
(1) A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért
és kezelésért) - (csatornadíj) Hegyesd község területén az 1. sz. melléklet szerinti
díjakat kell fizetni.
(2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(3) Az 1. számú mellékletben megállapított közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.
(IV.5.) Korm. rendelet 2. §-a 13. a) és c) pontjában meghatározott vízmérők alapján
történő számlázás költségeit is tartalmazza.
.
3. §
Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak olyan mértékben kell
csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap.
4. §

(1) Hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett
szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez felhasznált
vízmennyiséggel csökkenteni kell a 2. §.(3) bekezdés szerinti díj megállapításánál
figyelembe vett vízmennyiséget.
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(2) Locsolóvizet szabályszerűen kialakított mérőhelyen lehet vételezni, az így mért víz után a
szolgáltató szennyvízdíjat nem számlázhat. Mérőhelyet engedélyezett tervek alapján lehet
létesíteni, ahol a hitelesített mérőórát zárral látja el az üzemeltető. Ha a fogyasztó a szolgáltatási
szerződéstől eltérő más célra használja a locsolóvizet, szolgáltató azonnal megszüntetheti a
vízvételt és az utolsó leolvasás óta felhasznált víz mennyisége után a szennyvízdíjat és pótdíjat is
felszámolhatja. Locsolási kedvezmény április 1. és szeptember 30. közötti időszakban vehető
igénybe.
Jogharmonizációs záradék

5. §
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállami között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával
összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
6.§.
A rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
7.§.
*

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK. Irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Monostorapáti, 2008.december 10.
Stark Sándor sk.
Polgármester
Kihirdetve:2008.dec.15.
Takács Lászlóné
körjegyző
*

módosította: a 7/2009./(VII.1.)Önkormányzati rendelet

Takács Lászlóné sk.
körjegyző

1.sz. melléklet
16/2008./XII.15./ Ör. Rendelethez

Szennyvíz-szolgáltatás díja

2009.I. félév

2009.II. félév.

Üzemeltetési díj:

172,80

294,90

Bérleti díj:

322,10

200,00

Szolgáltatási díj összesen:

494,90

494,90

Megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

