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DAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2004.(I.13.) számú
önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VIZIKÖZMŰ
ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZENNYVÍZELVEZETÉS,
SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS -KEZELÉS
LEGMAGASABB HATÓSÁGI DÍJÁNAK
DAD KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN
TÖRTÉNŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A
DÍJALKALMAZÁS FELTÉTELEIRŐL
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Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról
szóló többször módosított 1990. évi LXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésének
és a 11. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK
1. §.

A rendelet hatálya a közüzemi csatornamű szolgáltatást igénybe vevő
természetes személyekre és közületekre terjed ki.

2. §.

(1) A képviselőtestület a közüzemi csatorna szolgáltatásért fizetendő
csatornadíjakat az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak lakossági fogyasztók
esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a
díj mérséklése céljából kap.
3. §.
(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz
mennyisége méréssel, annak hiányában az adott helyen számlázott
vízmennyiség alapul vételével állapítható meg.
(2) A csatornadíjba nem számítandó bele a jelentős állattartással, kertészeti
tevékenységgel és egyéb nem kommunális tevékenységgel összefüggően a
csatornába nem kerülő vízmennyiség, amely a 4m3/fő/hó mennyiséget
meghaladja.
(3) A csatornadíjba nem számítandó bele május l-től szeptember 30-ig a mért
vízmennyiség 10 %-a. (locsolási kedvezmény)
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II. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. §.

A képviselőtestület a fogyasztókkal való szolgáltatási szerződések megkötésével
és a csatornadíjak beszedésével az Északdunántúli Vízmű Rt-t bízza meg.

5. §.

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közműves ivóvíz-ellátásról
és a közműves szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995. (IV.5.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

6. §.

(1) E rendelet 2004. február 1-én lép hatályba.
(2) Egyidejűleg a 10/2002. (XII.20.) számú önkormányzati rendelettel
módosított 1/2002. (I.30.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dad, 2004. január 13.

Horváth Dénes
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző
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1. sz. melléklet

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2004. (I.13.) SZÁMÚ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉHEZ

1. 2004. évre a szennyvízszolgáltatás és ráfordítás díja: 383 Ft/m3+ÁFA.

2. A 383 Ft/m3 csatornaszolgáltatási díjat az Északdunántúli Vízmű Rt-nek a
lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell a számlázás során
csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a központi költségvetésből a
Tárcaközi Bizottság döntése alapján a ráfordítások ellentételezésére kap.

3. A megállapított ráfordítás díjából 40 Ft/m3 eszközhasználati és bérleti díjat
az üzemeltető visszaforgat az önkormányzat számára.

