Pécsely Község Önkormányzatának
7/2002. (XII. 15.)rendelete a csatornaszolgáltatás díjáról
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1993.évi CIV törvénnyel
módosított 1990.évi LXXXVII törvény 7 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
elızetesen egyeztetve Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testületével és a
közös tulajdonú viziközmővet üzemeltetı, csatornaszolgáltatást végzı Bakonykarszt Víz-és
Csatornamő ZRt-vel az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) Pécsely Község Önkormányzatának közigazgatási területén az Önkormányzat
tulajdonában lévı Bakonykarszt Víz-és Csatornamő ZRt., mint szolgáltató által üzemeltetett
viziközmővel biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezeléséért a rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében
olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékő támogatást a díj mérséklésére központi
támogatás címén kap.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított díj magában foglalja a 38/1993.(IV.05.) Korm.
rendeletben meghatározott vízmérık alapján történı számlázás költségeit is.
2. §.
(1) A csatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérık állásának megfelelıen – az
üzemeltetı által készített számla alapján díjbeszedı útján vagy átutalással történik.
(2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.
(3) A vízmérı rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltetı feladata.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használó, legkésıbb az
üzembe-helyezést követı 6 hónapon belül köteles az önkormányzati tulajdonú
szennyvízelvezetést szolgáló viziközmőre a csatlakozást biztosítani, az ingatlanon keletkezett
szennyvizet a rendszerbe vezetni. Ezzel egyidejőleg köteles a házi szennyvíztároló használatát
megszüntetni.
3. §.
Ezen rendelet 2003. január 1 napján lép hatályba, az Önkormányzat hirdetıtábláján történı
kifüggesztéssel, melyrıl a jegyzı gondoskodik.
P é c s e l y, 2002. december 14.

Sebık Lajos
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve : 2002. december 15.

Molnárné dr. Papp Judit
jegyzı

1.sz. melléklet
Pécsely Község Önkormányzatának
a csatornaszolgáltatás díjáról szóló 7/2002. (XII. 15.) rendeletéhez
(a 9/2008. (XII. 16.) rendelettel megállapított módosítás)
A Képviselı-testület a rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelıen a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamő ZRt által végzett csatornaszolgáltatás 2009. évi díjait az alábbiak szerint
állapítja meg:
Tervezett szennyvíz mennyiség:
Szennyvíz szolgáltatás díja:
Üzemeltetés díja:
ebbıl a fogadás és tisztítás költsége
Bérleti díj:

13.000 m3
659,00 Ft/m3.
513,80.Ft/m3.
87,20 Ft/m3.

Fogyasztók felé érvényesített szennyvízdíj 2009. január 1-tıl:

746,20 Ft/m3.

A megadott díjak az ÁFA –t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes elıírásoknak
megfelelıen történik.

