Püspökhatvan község Önkormányzata képviselő-testületének
6/2003.(VI.26.) sz. rendelete
a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról
és a díjalkalmazás feltételeiről
/18/2011. /XII. 30./ sz. Ökt. rendelettel egységes szerkezetben/
Püspökhatvan község képviselő-testülete az „árak megállapításáról” szóló, az 1993. évi CIV.
törvény által módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§.(1) és 11.§.(1) bekezdésének
felhatalmazása alapján a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági
árak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Püspökhatvan község közigazgatási területén az Önkormányzat
tulajdonában lévő közüzemi csatornaműre, a Galgamenti Viziközmű KFT kezelésében lévő
szennyvíztisztító műre és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra.
2.§.
E rendelet alkalmazása szempontjából
(1) lakossági fogyasztás: az a vízhasználat, amikor a természetes személy az ivóvizet
kizárólag ivó- és háztartási szükségletének kielégítése céljára használja,
(2) közületi: az a vízfogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztónak.
(3) Fogyasztó:
a/ az ingatlan tulajdonosa,
b/ az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a közszolgáltatási szerződés nem a
tulajdonossal, hanem vele jött létre.
II.
Ármegállapítás
3.§.
(1) A képviselő-testület a közüzemi csatornamű szolgáltatásért Püspökhatvan közigazgatási
területén fizetendő csatornadíjakat, a szolgáltatás alapdíját és a szippantott szennyvíz
leürítési díját az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(3) Hatályon kívül: 2011.január 1.
(4)
(5) A szolgáltatás díjára az üzemeltető a tárgyévet megelőző év november 30-ig javaslatot
készít az önkormányzat képviselő-testülete számára, a Képviselő-testület a következő évi
csatornadíj módosításáról december 15-ig rendelettel dönt.
(6) A megállapított csatornadíj a bekötési vízmérő(k) alapján történő számlázás költségeit is
tartalmazza.
(7) A csatornadíj megállapításának módja:
a./ csak közüzemi vízfogyasztók esetén a vízfogyasztás alapul vételével;

b./ vegyes rendszerű / közüzemi és egyéni vízrendszer / fogyasztás esetén a
díjmegállapítás
a közüzemi vízórán mért fogyasztás alapján;
c./ csak egyéni vízrendszerről történő fogyasztás esetén a díjmegállapítás alapja műszaki
becslés - napi 100 l/fő átalány - alapján történik.
A b/ és c/ pont esetében a /3/ bekezdésben szereplő kedvezmény nem érvényesíthető.
Amennyiben a b./ pontban szereplő fogyasztásnál jelentősen kisebb a vízórán mért fogyasztás
a lakossági átlagos fogyasztáshoz viszonyítva, úgy a díjmegállapítást a szolgáltató egyedi
elbírálás alapján műszaki becsléssel állapítja meg.
(8) Aki a lakossági fogyasztáson túl használ vizet és az bizonyíthatóan nem kerül a
szennyvízcsatornába, (nagy létszámú állattartás, vállalkozási célú vízfogyasztás, stb.)
mellékmérőt építhet be. A mellékmérőn mért vízmennyiség levonható a bekötési vízmérőn
mért vízmennyiségből, de csak akkor, ha a felhasznált víz nem kerül vissza a
szennyvízhálózatba. Ebben az esetben a (3) bekezdésben leírt kedvezmény nem
érvényesíthető.

III.
Vízfogyasztások megállapítása
4.§.
(1) A szennyvízelvezető műbe vezetett szennyvíz mennyiségét az adott ingatlan
vízfogyasztása alapján kell megállapítani.
(2) A vízfogyasztást bekötési vízmérővel, elkülönített vízhasználatok esetén a
mellékvízmérők figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A vízmérő(k) leolvasását, a megállapított fogyasztás számlázását az üzemeltető két
havonta végzi, s a számla ellenértékét a fogyasztótól beszedi.
(4) Ha a bekötési vízmérő nem mér, rendellenesen vagy hibásan működik, illetőleg nem
olvasható le, a felhasznált vízmennyiséget műszaki becsléssel vagy arányosítás útján kell
meghatározni.
Arányosítás során a megelőző 365 nap összes fogyasztásából az egy napra számított
átlagfogyasztást szorozzuk a meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző
utolsó leolvasás napjától eltelt napok számával.
IV.
Egyéb rendelkezések
5.§.
/1/

6.§.

(1) A vízmérő akna, vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról, ezek tisztántartásáért, a
vízmérő fagy elleni védelméről a fogyasztó gondoskodik. A vízmérő rendellenes
működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell.
(2) A bekötési vízmérő hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén gondoskodik. A
mellékvízmérők időszakos hitelesítéséről a fogyasztónak saját költségén kell
gondoskodnia.
(3) A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők fogyasztási
különbözete a bekötési vízmérő szerinti fogyasztót terheli.
(4) A szolgáltatási ponttól (a szennyvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felöli végpontja) a
fogyasztó irányába eső házi szennyvízhálózat és berendezése a fogyasztó tulajdonában
van, így ennek meghibásodásából eredő károk - a szolgáltatónak felróható esetek
kivételével- a fogyasztót terhelik.
(5) A szennyvízelvezető műbe tilos bebocsátani veszélyes hulladéknak minősülő anyagot,
csapadékvizet, állati eredetű trágyát vagy trágyalevet, szennyvízgyűjtőbe tárolt
szennyvizet, illetve az ilyen gyűjtőből tartálykocsival kiszippantott szennyvizet.
V.
Záró rendelkezések
7.§.
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a módosított 38/1995.(IV.5) Korm.
rendelet, a Polgári Törvénykönyv és egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. Jogvita
esetén a szolgáltatás helye szerinti illetékes Bíróság dönt.
8.§.
Aki a rendelet 6.§. (5) bekezdés előírásait megszegi, úgy ellene szabálysértési eljárás
indítható, melyet a fogyasztó lakhelye szerinti jegyző folytat le. A szabálysértési eljárásban a
fogyasztó 30 000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
9.§.
E rendelet 2003. július 1-én lép hatályba.
Püspökhatvan, 2003. június 24.
Bátyi József s.k.
polgármester

Blaskó Imréné s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. Június 26.
Blaskó Imréné s.k.
Jegyző

1. sz. melléklet

Csatornadíj és szippantott szennyvíz leürítési díja: /2/

Lakossági szennyvízelvezetési díj

255 Ft/m3 + áfa

Helyi átemelővel (szivattyúval) felszerelt
lakossági fogyasztók szennyvízelvezetési díja

247 Ft/m3 + áfa

Közületek szennyvízelvezetési díja

294 Ft/m3 + áfa

Alapdíj

210 Ft/hó/fogyasztó + áfa

Püspökhatvan, 2011. december 19.

Bátyi József s.k.

Blaskó Imréné s.k.

Polgármester

A rendelet kihirdetve:

jegyző

2011. december 30.

Blaskó Imréné s.k.
jegyző
/1/ 18/2011. /XII.30./ sz. Ökt r Hatályát vesztette
/2/ 18/2011. /XII.30./ sz. Ökt r. hatályos: 2012.01.01.
Egységes szerkezetben: 2011.12.30.

