Kenderes Város Önkormányzat
Képviselı-testületének
37/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a szennyvíz-szolgáltatási díjak ármegállapításáról

Kenderes Város Önkormányzatának képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány
44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Város területén a szennyvíz-szolgáltatást
igénybevevı szennyvízelvezetési helyre (továbbiakban: fogyasztó).

2.§

A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó: a szennyvízelvezetı mőbe
bekapcsolt ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságát gyakorló szerv, illetıleg
tulajdonos képviselıje (továbbiakban együtt: épület tulajdonos).

3.§(1) Az önkormányzat az önkormányzati tulajdonú víziközmő által biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatásért legmagasabb díjként
266 Ft/m3 + ÁFA díjat és 13,30 Ft/m3+ ÁFA vízterhelési díjat állapít meg.
(2)

Közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díj megállapítása
(bázis évi várható és az üzleti évre tervezett adatok alapján)

Dcs

M + K + SZ + Kd + F
= ------------------------------------------ [Ft/m3]
M sz

Dcs = Csatornadíj
M = Munkaadót terhelı személyi kiadások
K = Készletbeszerzési kiadások
SZ = Szolgáltatási kiadások
Kd = Különféle dologi kiadások
F = Felhalmozási kiadások (tervezéskor a testületi döntéstıl függıen)
Msz = Számlázott szennyvíz mennyisége
4.§(1) A szennyvízelvezetı mőbe csak olyan települési folyékony hulladék bocsátható be,
melyet az a rendeltetésszerő használattal elvezetni képes, és amely a
szennyvíztisztítását nem zavarja, illetve amelynek fogadására a szennyvíztisztító
berendezést alkalmassá tették.
(2)

A szennyvízelvezetési helyrıl a szennyvízelvezetı mőbe kerülı szennyvíz
mennyiségét, az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével
kell megállapítani.

(3)

Amennyiben nem rendelkezik közmőves vízellátással, az esetben a saját vízmőbıl,
vagy más vezetékes megoldással beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére a mért
mennyiségrıl a szolgáltatót tájékoztatni köteles.

(4)

Abban az esetben, ha a rendelet hatályba lépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget idıarányosan kell megosztani a
díjváltozás elıtti és utáni idıszakra.

5.§ (1) Ez a rendelet 2011. december 30-án lép hatályba.
(2)

Hatályát veszti a szennyvíz-szolgáltatási
25/2010.(XII.23.) önkormányzati rendelet.

díjak

ármegállapításáról

szóló

K e n d e r e s , 2011. december 14.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetıtábláján 2011. év ………….… hó ... napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyzı
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