KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/ 2006. (XII. 22.) rendelete
A csatornaszolgáltatás díjáról
egységes szerkezetben
Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990 évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a szennyvízcsatorna szolgáltatás díját az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. §1
2. §2
(1)3 A szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja 753 Ft + általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) /
m3.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott díjat kéttényezős formában kívánja
alkalmazni, amelynek
a) egyik része a rendelkezésre állási díj, ami 550 Ft + áfa/hó
b)4 másik része a mennyisséggel arányos változó díj, ami 677 Ft + áfa/m3.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott változó díj 110 Ft + áfa/m3 eszközhasználati díjat
tartalmaz.
3. §
(1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően - az
üzemeltető által készített számla alapján történik .
(2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.
(3) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.
(4) A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén locsolási kedvezmény
igénybevételére – a fogyasztó rendelkezése szerint – két módon van lehetőség:
a) a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának
mennyiségi alapja az ezen időszakban mért vízfogyasztás államilag meghatározott része,
amennyiben erre vonatkozó igénylését a fogyasztó a tárgyév április 15-éig a szolgáltató részére
benyújtja
b) locsoló mérő külön jogszabályban meghatározott módon való felszerelésével.
3/A. §5
(1)6 Amennyiben a Fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja,
illetve a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, szerződésszegést követ el, és a Szolgáltatónál
felmerült költségen, valamint a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről
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szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. §-ának (4) bekezdése szerinti
átalánydíjon felül pótdíj fizetésére köteles.
(2) Amennyiben a Fogyasztó mérőeszköz nélküli fogyasztási helyet épít ki, szerződésszegést követ
el, és köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl a rendelet szerint megállapított
átalánydíjat, valamint a szerződésszegő magatartással kapcsolatban felmerült igazolt költséget a
Szolgáltatónak megtéríteni.
(3) Közkifolyókról és tűzcsapokról történő illegális vízvételezés esetén a Fogyasztó köteles az
illegális vízvételezés megállapítását megelőző legutolsó leolvasástól kezdődően, a legális
vízfogyasztás helyreállításáig tartó időszakra a Szolgáltatónak a rendelet alapján megállapított
átalánydíjat, valamint az illegális vízvételezéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerült
költségeket megtéríteni.
(4) Amennyiben a fogyasztó a kiértesített időpontban nem teszi lehetővé a Szolgáltató számára a
bekötési vízmérő cseréjét, és ennek következtében a bekötési vízmérő joghatással járó mérésére
alkalmatlanná válik, szerződésszegést követ el, és a Szolgáltatónál felmerült költségen (kiszállási-,
munkadíj), valamint a rendelet 17. § - ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon felül, a Szolgáltató
árnyilvántartásában meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles. A Szolgáltató jogosult a pótdíj
összegét a soron következő számlában érvényesíteni.
(5) A Pótdíj mértéke az alábbi:
a) meghiúsult mérőcsere esetében a rendelet alapján megállapított átalánydíj mértéke;
b) amennyiben a Fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja
(forgatja, kiszereli), illetve a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, a rendelet alapján
megállapított átalánydíj kétszerese.
4. §
Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Kékkút, 2006. december 15.
Vasáros István
alpolgármester
s. k.

dr. Szabó Tímea
jegyző
s. k.

A kihirdetés napja:
2006. december 22.
dr. Szabó Tímea
jegyző
s. k.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. március 9.
dr. Szabó Tímea
körjegyző

