Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete
16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete
a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról
Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi
LXXXVII.tv. 7.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő 2012.évi díjakról a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Hollád község közigazgatási területén a közüzemi csatornamű (a
továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§.
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: fogyasztó a csatorna szolgáltatást igénybevevő
ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen
használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerint fogyasztók közül
a. lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági használatra veszi
igénybe a csatorna szolgáltatást
b. közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
(4) E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékai
a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére
szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített,
b) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek
között közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő
2. gazdálkodó szervezet: A Polgári Törvénykönyv 685.§.c.) pontja szerint gazdálkodó
szervezet
3. lakosság: Hollád település területén lakóhellyel, ill. letelepedési engedéllyel
rendelkezők
4. kalibrálás: a vízórák, illetve a szennyvízmérő órák mérési hitelesítése
5. szolgáltató: a víziközmű-létesítmény üzemeltetésével ívóvíz szolgáltatást és/vagy
szennyvízelvezetést és/vagy szennyvíztisztítást – mint közszolgáltatást – végző
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

3.§.
(1) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2012.évre vonatkozóan úgynevezett
egytényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. Az Önkormányzat a szolgáltatás
legmagasabb díját állapítja meg. Hollád község területén az alkalmazandó
szennyvízcsatornaszolgáltatás díját e rendelet 1.melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók
esetében olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díjak
mérséklése céljából kap.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit
is tartalmazza.
4.§.
(1) A csatornadíj alapja a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége. A
kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től szeptember
30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja
10 %-al csökkentésre kerül, a szolgáltatóhoz április 15-ig írásban benyújtott kérelem
alapján
(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló víz mennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(3) A felhasznált ívóvíz mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában
lévő vízmérők, mellékvízmérők, a mérésügyi jogszabályokban előírt időszakos
hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni.
(4) Elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés
alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját
költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése
mellett a szolgáltatót bízza meg, úgy a szolgálgató a megbízás teljesítését nem
tagadhatja meg. Ha hitelesítést – az arról való gondoskodást –az elkülönített
vízhasználó elmulasztja, a szolgáltató a mellékszolgáltatási szerződést 15 napos
határidővel felmondhatja.
(5) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni.
5.§.
(1) A szolgáltatásra, illetőleg a szolgáltató részére végzett víz és szennyvíz átadásátvételre a fogyasztónak a szolgáltatóval, illetőleg az átadónak az átvevővel
szerződést kell kötnie, amely tartalmazza.
a.) A szerződő felek és azonosító adati körében a felek nevét, címét, vagy jogi
személyi, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak
székhelyét, cégjegyzékszámát, továbbá a természetes személy esetén a
személyi adatok körében anyja nevét, születési helyét, és idejét,

b.) A szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és
minőségi adatokat
c.) A szerződés időbeli hatályát, a szolgáltatás, illetőleg a víz-, és szennyvízátadás
megkezdésének időpontját,
d.) A teljesítés helyét,
e.) Az ellenérték megállapításának, ezen belül a számlázásnak, a mérőeszköz
leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját,
f.) A szerződésszegés következményeit
g.) A fogyasztó, illetőleg az átvevő személyében bekövetkezett változás
bejelentési kötelezettségét a szolgáltató, illetőleg az átadó részére
h.) Egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket
(2) A szolgáltatásért a fogyasztónak külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve,
ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb díj alkalmazásában állapodott meg. A díjat a
fogyasztó a szolgáltató által kibocsátott számla ellenértékét a szerződésben
meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni.
(3) A fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi
és új fogyasztó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás
megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A
bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző fogyasztó és az új
fogyasztó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel.
(4) Az egyéni, lakossági családi házakban élő fogyasztók tulajdonosai, vagy használói –
ha azok vízmérővel, vagy mellékvízmérővel rendelkeznek – vízfogyasztásának a
leolvasása a – Kmv.r. 3.§.(1) bekezdés e.) pontja szerinti módjáról a fogyasztási
szerződésben történt megállapodás alapján – 6 havonta történik.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott fogyasztók közül lakossági fogyasztók kivételével
a közületi fogyasztóknál a vízmérők olvasása havonta történik.
(6) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók a vízmérőóra leolvasás közötti időszakban
havonta, részszámlában szereplő fogyasztás mennyisége az előző év azonos
időszakának megfelelő egy havi átlagfogyasztást tartalmazza, ez e rendeletben
meghatározott díjakkal számolva. Elszámoló számla kibocsátására 5 részszámla
kiküldését követően kerül sor. Az elszámoló számla alapja a 6 havonta leolvasott
vízmérő óra állás alapján mért fogyasztás.
A féléves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a következő havi
számlában írja jóvá vagy terheli meg azzal az összeggel a fogyasztót, amely az
átlagfogyasztás alapján számított fogyasztásnál alacsonyabb vagy magasabb
fogyasztásból ered.
(7) A (2) bekezdésben megjelölt fogyasztók esetén a díjfizetés alapja a vízmérő
leolvasása közötti időszakban, az előző év fogyasztásának megfelelő egy havi
átlagfogyasztás. Az éves elszámoló számla kibocsátását követően a szolgáltató a
fogyasztónál az átlagfogyasztáshoz képest magasabb, illetve alacsonyabb
fogyasztásból eredő különbözetet elszámoló számlában írja jóvá, vagy terheli meg.

6.§.
A csatornaszolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó fogalmakat a
mindenkor hatályban lévő kormány-, és ágazati miniszteri rendeletek tartalmazzák.
7.§.
Záró rendelkezések
(1)
E rendelet a kihirdetését követő 34.napon. 2012.év január hó 1.napján lép
hatályba.
(2)
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2010./XII.1./sz. rendelet.
(3) Abban az esetben, ha a rendelet hatálylépése és a fogyasztás leolvasás nem esik egybe,
a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás
előtti és utáni időszakra.
(4) A korábban keletkezett csatornaszolgáltatás használatáért fizetendő díj hátralékok
esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait kell
alkalmazni.
8.§.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló
szerződés kihirdetéséről szóló 2004.évi XXX.tv.-el összhangban az Európai Közösségek
jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
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polgármester
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1. melléklet
a 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelethez
I. A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díja:
a.)Önkormányzati hatósági díj

731.- Ft + ÁFA

b.)Közületi hatósági díj

731.- Ft + ÁFA

II. A szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi fajlagos díja:
Hollád Község Önkormányzata illetékességi területén a szennyvízcsatornaszolgáltatás fajlatos
költsége 731.- Ft /m3, (melyből üzemelési díj 620.- Ft) , mely az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.

