Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2013.( VI. 28.) önkormányzati rendelete
a közkifolyók használatának rendjéről

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kenderes Város közigazgatási területén található
valamennyi közkifolyóra.

2. § (1)A közkutas szolgáltatást igénybevevők körét az önkormányzat határozza meg.
(2) A közkifolyók vizét – háztartási szükséglet kielégítése céljából - azok a fogyasztók
vehetik rendszeresen igénybe, akik a közkifolyótól 150 méteren belül laknak és
nincsenek bekötve a vezetékes ivóvízhálózatba.
(3) A közkifolyókról csak tiszta, vízhordásra készített, kisebb méretű edénybe lehet a vizet
elhordani. A közkifolyókról hordók, tartályok feltöltése tilos.
3. §

A tűzcsapok kivételével valamennyi közterületen lévő közkifolyóból fogyasztott víz
átalány mennyiségét - a körzet lakói, a közkifolyó használatában érdekeltek - a
Polgármesteri Hivatal felé 1m3/fő/hó vízdíjátalány figyelembevételével tartoznak
megfizetni.

4. § A közkifolyók nem háztartási vízszükséglet kielégítésére történő használatát (gépkocsi
mosás, építkezés, stb.) a szolgáltató egyetértésével - felügyelet mellett – a
polgármester engedélyezi és a Polgármesteri Hivatal számlázza.
5. §

A közkifolyó használata utáni vízdíj összegét minden negyedévet követő hó 15.
napjáig kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni.

6. §

A vízdíj egységára megegyezik a mindenkori, ivóvízszolgáltató által a lakossági
fogyasztók részére számlázott fogyasztási egységárral.

7. §

A közkifolyó használati díj mértékének megállapításánál a vezetékes ivóvízellátásba
be nem kapcsolt ingatlanba bejelentett természetes személyek számát kell figyelembe
venni.

8. §

Mentes a közkifolyó használati díj fizetése alól, akinek az ingatlanán belül a vízellátás
működő házi vízművel biztosított. A házi vízmű működéséről helyszíni szemle során
kell meggyőződni, és évente ellenőrizni kell.
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9. §

Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

K e n d e r e s , 2013. június 26 .

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2013. év VI. hó 28. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
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