Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a közüzemű csatornaműért fizetendő 2012. évi szolgáltatási díjról
Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1993. évi CIV.
törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdése alapján
a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díját az alábbiak szerint állapítja
meg:
1.§
(1)
Balatonfőkajár Község Önkormányzata illetékességi területén az
Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízközmű csatorna mennyiséggel
arányos szennyvíz-szolgáltatás fajlagos költsége 2012. évben 846 Ft/m3 ,
(ebből üzemelési díj 650 Ft/m3, eszközhasználati díj 196 Ft/m3), mely az
általános forgalmi adót nem tartalmazza.
(2)
Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2012. évre vonatkozóan
ún. kéttényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. A szolgáltatási díj egy
rendelkezésre állási díjból és egy, a szolgáltatási mennyiséggel arányos változó
díjból áll.
(3)
A rendelkezésre állási díj 450 Ft/hó + áfa, melyet minden fogyasztási
hellyel rendelkező fő- vagy mellékmérős szolgáltatási szerződéssel ellátott
fogyasztónak kötelessége fizetni, függetlenül az általa elfogyasztott
szolgáltatási mennyiségtől.
(4)
A mennyiséggel arányos változó díj 761 Ft/m3 + áfa, melynek alapja a
vízmérő órán mért fogyasztási mennyiség, illetve annak hiányában a vonatkozó
jogszabályok által meghatározott átalánymennyiség.
(5)
A (4) bekezdésben megállapított díj 196 Ft/m3 eszközhasználati díjat
tartalmaz.
(6)
A (3) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő
számlázás költségeit is tartalmazza.
2.§
Az Önkormányzat az 1.§ (4) bekezdésében a szennyvízcsatorna szolgáltatás
díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.
3.§
(1)
A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők
állásának megfelelően – az üzemeltető által készített számla alapján díjbeszedő
útján, vagy átutalással történik.

(2)

A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.

(3)

A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.

(4)
A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1től szeptember 30-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási
díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban mért vízfogyasztás 90 %-a.
4.§
(1)
(2)
(3)

A rendelet 2012. január hó 1. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Hatályát veszti a közüzemű csatornaműért fizetendő 2011. évi
szolgáltatási díjról szóló 7/2010. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet.

Balatonfőkajár, 2011. december hó 14.

Forró Zsolt s.k.
polgármester

Kihirdetve: 2011. december 15.
Polgár Beatrix
jegyző

Polgár Beatrix s.k.
jegyző

