Zákány Község
Képviselő-testületének
6/2005(IV.28.) rendelete
a közüzemi csatorna használatáért fizetendő díjról
( egységes szerkezetben)
Zákány Önkormányzat Képviselő-testülete Az árak megállapításáról szóló 1990.évi
LXXXVII.tv.7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi csatorna használatáért
fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Zákány község területén a közüzemi szennyvíz elvezetést biztosító Délzalai Víz és Csatornamű Részvénytársaságra ( a továbbiakban: szolgáltató ) és a szolgáltatást igénybe
vevő fogyasztókra. Fogyasztói közösségek megbízottjaira.
Áralkalmazási feltételek
2.§.
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) Lakossági fogyasztás: az a szennyvízcsatorna használat, amikor a természetes személy az
ingatlanon keletkezett szennyvíz elvezetésére a közüzemi csatornaművet használja fel.
b.) Közületi fogyasztás: az a szennyvízcsatorna használat ami nem minősül lakossági
fogyasztásnak
c.) Fogyasztó:
ca) az ingatlan tulajdonosa
cb) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a közüzemi csatornamű használatra
kötött közszolgáltatási szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre
3.§.
(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel,
mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével
állapítható meg.
(2) Nem vehető figyelembe az a vízmennyiség, amely az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében
a környezetben elszivárgott. Ezt a tényt a közüzemi vízmű üzemeltetője igazolja.
(3) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti és a vizet
nem vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem más vezetékes megoldással
szerzi be, köteles a beszerzett vízmennyiség mérésére hiteles vízmérőt működtetni, és a mért
mennyiségről a szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a szolgáltató jogosult
ellenőrizni.
4.§.
(1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornahasználatának díja:
a.) Lakossági fogyasztó esetén 366 Ft/m3, mely magába foglalja az áfa-t is.
b.) Közületi fogyasztó esetén 448 Ft/m3, mely magába foglalja az áfa-t 1
1 módosította a 11/2010.(XII.31.) rendelet

-2c.) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, és a
vizet nem , vagy nemcsak közműves vízellátásból csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más
vezetékes megoldással szerzi be, köteles a felhasznált valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles, a
szolgáltató által leplombált vízmérőt működtetni, és köteles a mért mennyiségekről a szolgáltatót
tájékoztatni. A mért mennyiségeket a szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni. Amennyiben a
fogyasztó a bejelentést elmulasztja, büntetésként az illegálisan igénybe vett szolgáltatás utáni díjat
kell fizetnie.
d.) A szerződésszegő módon közüzemi szolgáltatást igénybe vevő(vizet vételező, valamint az
önkormányzati szennyvízcsatorna hálózatra jogellenesen csatlakozó) felhasználó a mindenkor
érvényes díj(ivóvíz, szennyvíz) ötszörösének megfelelő díjat köteles megfizetni az illegálisan
vételezett ivóvízmennyiség, és az elvezetett szennyvíz mennyiség után.
e.) az előző bekezdésben meghatározott összeg számításának időpontalapja: a legális szolgáltatás
helyreállítását megelőző 5 év.
f.) Ha a felhasználó bizonyítani tudja, hogy az illegális szolgáltatás igénybevételére ennél
rövidebb időtartamban került sor, az emelt díj számításnak időalapja ezen rövidebb időtartam.
g.) Az emelt díj számításának mennyiségi alapja: az illegális ivóvíz szolgáltatás igénybevételének
megszüntetését követő legális vízfogyasztás első három hónapja út alapján mért
átlagfogyasztás(átlag mennyiség) az illegális igénybevétel időtartamára vonatkozó arányos része,
míg az illegális szennyvízszolgáltatást igénybevétel esetén a vízmérőn mért mennyiség.1
Záró rendelkezés
5.§.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon- a hirdetőtáblán történő
közzététellel – gondoskodik.
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A rendelet kihirdetve: 2005.április 28.
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