NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2007.(V.31.) RENDELETE
A KÖZÜZEMI CSATORNAMŰ HASZNÁLATÁÉRT FIZETENDŐ LEGMAGASABB
HATÓSÁGI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Nagyvenyim Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Önkormányzat tulajdonát képező viziközmű által biztosított szennyvízelvezetés
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a következő
rendeletet alkotja:
1.§
E rendelet hatálya kiterjed Nagyvenyim település közigazgatási területén a közműves
szennyvízelvezetést, - tisztítást és – kezelést (továbbiakban: szennyvíz) igénybe vevő
fogyasztókra.
2.§
Fogyasztó:
a.) az ingatlan tulajdonosa,
b.) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a közszolgáltatási szerződés nem a
tulajdonossal, hanem vele jött lére.
3.§
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatának legmagasabb szennyvíz
díja: 560,-Ft/m3+ÁFA.
4.§
A szennyvízdíj alapját a mért szennyvíz mennyisége, mérés hiányában a csatornaműbe
bekötött ingatlanon felhasznált vízmennyiség a következőkre figyelemmel:
/1/ A vízmennyiséget locsolási célú felhasználásra minden év április 1-jétől – szeptember 31ig az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-ával, mint kedvezménnyel csökkenteni kell.
/2/ Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
szennyvízelvezető műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést,
b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi
vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó
igazolta,
c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a
környezetben elszivárgott.

-25.§
Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti és a
vizet nem vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy
más vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére
hiteles vízmérőt működtetni, és a mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni. A mért
mennyiséget a szolgáltató jogosult ellenőrizni.
6.§
/1/ Jelen rendelet 2007. június 1. napján lép hatályba.
/2/ A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a „közműves ivóvízellátásról, és a
közműves szennyvízelvezetésről” szóló, jelenleg hatályos 38/1995.(IV.5.) Korm. Rendelet
rendelkezési irányadók.
Nagyvenyim, 2007. május 31.

/: Rauf Pál :/
polgármester

/: Komjátiné Mádl Margit :/
jegyző

Záradék:
E rendelet Nagyvenyim község Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján 2007. május 31-én
kihirdetést nyert.
Nagyvenyim, 2007. május 31.

/: Komjátiné Mádl Margit :/
jegyző

