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Képviselı-testületének
…./2011.(…..)
önkormányzati rendelete
a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

(t e r v e z e t )

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének
…./2011.(…….) önkormányzati rendelete
a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatási díjról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. Törvény 8.§.(1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hegyesd község közigazgatási területén a közüzemi csatornamő
(továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevı fogyasztókra.
2. §

(1) A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a
továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért
és kezelésért) - (csatornadíj) Hegyesd község területén az 1. számú melléklet szerinti
díjakat kell fizetni.
(2) Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(3) Az 1. számú mellékletben megállapított közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995.
(IV.5.) Korm. rendelet 2. §-a 13. a) és c) pontjában meghatározott vízmérık alapján
történı számlázás költségeit is tartalmazza.

3. §
Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak olyan mértékben kell
csökkentenie, amilyen mértékő támogatást a díj mérséklése céljából kap.

4. §
(1) Hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységébıl 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 szabályszerően kialakított mérıhelyen lehet vételezni, az így mért víz után a
szolgáltató szennyvízdíjat nem számlázhat. Mérıhelyet engedélyezett tervek alapján lehet
létesíteni, ahol a hitelesített mérıórát zárral látja el az üzemeltetı. Ha a fogyasztó a
szolgáltatási szerzıdéstıl eltérı 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 idıszakban vehetı igénybe.

5.§

(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszi a Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. évi
szennyvízcsatorna szolgáltatási díjáról szóló 7/2010.(XII.15.)önkormányzati rendelet.

Stark Sándor
polgármester

Kihirdetve:

Takács Lászlóné
körjegyzı

Takács Lászlóné
körjegyzı

1. melléklet a …/2011.(…...) önkormányzati rendelethez

Tervezett szennyvíz mennyiség:

Fogyasztók felé érvényesített szennyvíz szolgáltatás díja:
2011. január 01-tıl

3.500 m3

422,90 Ft/m3

Ebbıl:
Üzemeltetési díj:
Bérleti díj:

323,90 Ft/m3
95,00 Ft/m3

Üzemeltetési díj részletezése:
anyagjellegő ráfordítás
villamos energia
iparőzési adó
mőködtetı amortizáció
üzemeltetés, karbantartás
eredmény
Üzemeltetési díj
Bérleti díj
Szolgáltatási díj:

29,40 Ft/m3
125,00 Ft/m3
7,40 Ft/m3
5,36 Ft/m3
154,74 Ft/m3
2,00 Ft/m3
323,90 Ft/m3
99,00 Ft/m3
422,90 Ft/m3

A megadott díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes
elıírásoknak megfelelıen történik.

ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Hegyesd község Önkormányzata Képviselı-testületének, a 2012.évi szennyvízcsatorna
szolgáltatási díjról szóló …………../2011. (……..) önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok elıkészítése
során elızetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi
jelentısnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat
megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
1. Társadalmi hatások
A szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendı szolgáltatási díj
hatósági ára tekintettel az áremelés csekélymértékére jelentıs társadalmi hatással nem jár. A
díj emelése biztosítja a közszolgáltatást nyújtó Bakonykarszt- Víz és Csatornamő Zrt.
költséghatékony mőködését, amely alapján a szolgáltatás nyújtásának stabilitása is
biztosítható.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A díj az infláció mértékének megfelelıen emelkedik, így gazdasági, költségvetési hatása
nincs.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az éves infláció miatt szükséges a díjtétel emelése. A rendelet megalkotása az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a képviselıtestület kötelezettsége. Díjemelés elmaradása esetén a Zrt. 2012. évi üzleti tervét nem tudja
teljesíteni.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Monostorapáti, 2011. november 23.
Takács Lászlóné
körjegyzı

INDOKOLÁS

1.§ - 4. §
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Zrt. kérelme szerint az alábbi fıbb tényezık
alakulásának miatt emelkedik a szennyvíz szolgáltatási díj.
1. Az üzemeltetési, karbantartási költségek változása.
2. Amortizációs fedezet biztosítása.
Szolgáltatási díj emelkedésének mértéke: 4,2 %.

5.§
A hatályba léptetı rendelkezést tartalmazza.

