Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

24/2009. (XI.24.), az 5/2012. (I.31.) és a 11/2012. (V.30.)
önkormányzati rendeletekkel módosított
30/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről
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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2009. (XI.24.), az 5/2012. (I.31.) és a 11/2012. (V.30.)
önkormányzati rendeletekkel módosított
30/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb
hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET
Áralkalmazási feltételek
1. §1
A rendelet hatálya kiterjed Rezi község közigazgatási területén a közüzemi vízellátást
biztosító szolgáltatóra, és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra, fogyasztói közösségek
megbízottaira és jogi személyekre.
2. §2
3. §
(1) Az illegálisan szennyvízközmű csatorna használót – aki aláírt szolgáltatási szerződéssel
nem rendelkezik – (továbbiakban: fogyasztó) a mindenkori érvényes szennyvízközmű
csatorna szolgáltatási díj (továbbiakban: díj) háromszorosának vagy négyszeresének
megfelelő összegű emelt díjat köteles megfizetni az illegális használat után.
(2) Az (1) bekezdés szempontjából fogyasztónak minősül az is, akivel az írásbeli szolgáltatási
szerződés annak ellenére nem jött létre, hogy a szolgáltató a szerződés tervezetét
igazolhatóan postára adta, vagy más, igazolható módon megkísérelte részére eljuttatni,
ugyanakkor a szolgáltató és a fogyasztó között a szennyvízcsatorna szolgáltatásra
irányuló jogviszony bizonyíthatóan létrejött.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg számításának időalapja: a legális szolgáltatás
helyreállítása, és az illegális szennyvízközmű csatorna szolgáltatás megállapítását
megelőző legutolsó leolvasás közötti időszak.
Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az illegális szennyvízközmű csatorna
használatára ennél hosszabb időtartamban került sor, akkor a számítás időalapja ezen
hosszabb időtartam.
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Módosította a 24/2009. (XI.24.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.
február 1-től.
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Amennyiben a fogyasztó bizonyítani tudja, hogy az illegális használatra ennél rövidebb
időtartamban került sor, az emelt vízdíj számításának időalapja ezen rövidebb időtartam.
(4) Az emelt díj számításának mennyiségi alapja: az illegális használat megszüntetését követő
legális vízfogyasztás első három hónapja alapján mért átlagfogyasztásnak az illegális
használat időtartamára vonatkozó arányos része.
4. §
(1)

(2)

(3)

A csatornadíj alapja a mért kibocsátott szennyvízmennyiség. Mérés hiányában a
csatornaműbe bekötött ingatlanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiség
alapulvételével állapítható meg. A vízmennyiség a (2) bekezdésben foglaltakon túl
egyéb címen (bedolgozás, párolgás stb.) nem csökkenthető.
Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
- az a szennyvíz mennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést;
- az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi
vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó
igazolta;
- az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a
környezetben elszivárgott;
- az év meghatározott időszakában – május 1-től szeptember 30-ig – locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb mint az
adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-a.
A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának
megfelelően – az üzemeltető által készített számok alapján történik. A számlát a
fogyasztó köteles kiegyenlíteni. A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az
üzemeltető feladata.
II. FEJEZET
A szennyvízelvezetés szabályai
5. §

(1)
(2)

(3)

Az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetését közcsatornára való rákötéssel kell
biztosítani.
Közcsatornával el nem látott területeken az ingatlanon keletkező, ott gyűjtött és tárolt
szennyvíz elhelyezésére az építésügyi jogszabályokban előírt zártrendszerű
szennyvíztárolót kell építeni.
A közcsatornával ellátott – kiépített- területeken a közcsatornára való rákötést a
fogyasztó köteles igénybe venni.

(4)

Zárt rendszerű szennyvíztárolás esetén a fogyasztó köteles igénybe venni a szennyvíz
tengelyen történő elszállítását előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepre.

(5)

A díjat az üzemeltető jogosult beszedni az általa kibocsátott számla alapján.
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(6)

Az elvezetett szennyvíz mérésével kapcsolatos kérdésekben a Közműves
ivóvízellátásról és a közműves szennyvíz elvezetéséről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24-a irányadó.
III. FEJEZET
Szabálysértések
6. §3
7. §4
IV. FEJEZET
Vegyes és záró rendelkezések
8. §

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
9. §
(1)

Ez a rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.

(2)

Az illegális szennyvízközmű-csatorna használatot a rendelet hatálybalépését
megelőzően megszüntetőkkel szemben a rendelet 2/A. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott emelt díj nem alkalmazható.

(3)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2003. (XII.20.) számú
önkormányzati rendelet.
Jogharmonizációs záradék
10. §5

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Rezi, 2012. május 21.
Cserép Gábor sk.
polgármester
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Takács Ádám sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § f) pontja. Hatálytalan 2012. május 31től.
4
Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § f) pontja. Hatálytalan 2012. május 31től.
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Kiegészítette a 24/2009. (XI.14.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2010. január 1-től.
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A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2012. május 30.
Takács Ádám sk.
jegyző

1. számú melléklet a 30/2004. (XII.15.) KT rendelethez6
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Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2012.
február 1-től.

