Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének
19/2010. (XII. 09.) számú rendelete
a 2010. évi szennyvízszolgáltatás díjmegállapításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezetı
rendszerben a közüzemi szennyvízszolgáltatás 2011. évi díját az alábbiak szerint állapítja
meg:

1. §
E rendelet tárgya Gárdony város közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás keretében
nyújtott szennyvízszolgáltatás díjának megállapítása.
2. §
Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2011. évre vonatkozóan kéttényezıs
szolgáltatási díjat állapít meg. A szolgáltatási díj havi állandó díjból és a közcsatornába
bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos változó díjból áll. A díj magában foglalja a DRV
Zrt. által fizetendı eszközhasználati díjat is.
3. §
Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl
szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért
fizetendı díjakról szóló környezetvédelmi és vízügyi miniszteri rendeletben foglaltak, és az
üzemeltetı Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. elıterjesztése (kalkulációja) alapján a szennyvíz
szolgáltatás termelıi díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Lakossági díj:
alapdíj: 385,- Ft/hó + ÁFA, melyet minden szennyvízközmővet használó
fogyasztónak kötelessége megfizetni
fogyasztási díj: 540,- Ft/m3 + ÁFA
A közcsatornába bebocsátott szennyvízmennyiséggel arányos, amely a
vízmérı óra leolvasása alapján kerül megállapításra.
Nem lakossági (közületi) díj:
alapdíj, bekötési vízmérı átmérıjétıl függıen
13-20 mm:
385,- Ft/hó + ÁFA
25-32 mm:
1.940,- Ft/hó + ÁFA
40-50 mm:
5.795,- Ft/hó + ÁFA
65-100 mm: 19.625,- Ft/hó + ÁFA
150-200 mm: 57.380,- Ft/hó + ÁFA
fogyasztási díj: 566,- Ft/m3 + ÁFA
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4. §
A szolgáltató a 3. §-ban meghatározott díjat olyan mértékben köteles csökkenteni, amilyen
mértékben erre a célra központi költségvetési támogatásban részesül.

5. §
A szennyvíz-szolgáltatási díjak számlázása és beszedése az üzemeltetı feladata. A díjak
beszedésének módját és gyakoriságát az üzemeltetı a mindenkor hatályos jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen, a fogyasztók igényeire is figyelemmel egységes gyakorlat szerint
alakítja ki. A szennyvíz-szolgáltatás számláját a fogyasztó köteles megfizetni.

6. §
Az 1.§-ban megállapított díj locsolási kedvezményt tartalmaz. A szolgáltató a kertes családi
házban lakó lakossági fogyasztók részére 2011. évben május 1-tıl szeptember 30-ig terjedı
idıszakra locsolási kedvezményt biztosít.
A kedvezmény mértéke ezen idıszakra jutó vízfogyasztás 10 %-a, mellyel a szennyvízdíj
számításánál a mennyiséget az üzemeltetı csökkenti, kivéve azon fogyasztóknál, ahol a
megfelelı feltételekkel, külön vízórával mért kerti csap került kialakításra.
7. §
Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Gárdony, 2010. december 9.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyzı

Záradék:
Jelen önkormányzati rendelet 2010. december 09-én kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyzı

