Mátramindszent Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2006. (I. 19.) Ör. sz. Rendelete
A csatornadíj hatósági díjának megállapításáról
(Egységes szerkezetbe)

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - hatósági jogkörben az árak megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű által
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés (a továbbiakban:
csatornadíj) legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a
díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja:

1. §.
(1) * A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel Mátramindszent
község közigazgatási területén 365 Ft/m3 + ÁFA az alapdíj 200.-Ft/ÁFA/hó.
(2) *A vízterhelési díj összege 6,70 Ft/m3 +ÁFA.
(3) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a
csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált (vízmérőn mért) teljes
vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik. A
vízmennyiség – a 2.§-ban foglaltakon túl, egyéb jogcímen (bedolgozás,
szivárgás, elfolyás, stb.) – nem csökkenthető.
2.§
(1) Az elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőn mért vízhasználat – a
csatornadíj megállapításánál, lakossági fogyasztás esetén – fogyasztónként, a
locsolási kedvezménnyel csökkenthető.
(2) A locsolási kedvezmény mértéke lakossági fogyasztónként – a
kedvezményezettek körébe tartozó fogyasztók esetében – az e rendelet szerint
május 1. és szeptember 30. közötti időszakban mért (számított) vízhasználat 10
%-a.
(3) Locsolási kedvezményre jogosult a szolgáltatást igénybe vevő lakossági
fogyasztó, az alábbi feltételek együttes megléte esetén:
- az ingatlanán zöldfelülettel rendelkezik, melyet kertkultúra céljára használ,
továbbá
- közüzemi viziközműből szolgáltatott ivóvizet locsolás céljára használja; és csatornaszolgáltatás számláját – az azon szereplő fizetési határidőig –
kiegyenlítette.
3. §
A tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-ig kell az igényt a
szolgáltatónál bejelenteni.

4. §
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az árak megállapításáról szóló,
1990. évi LXXXVII. Törvény, a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló, 38/1995. (IV. 5.) Korm. Rendelet, és az állami
tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló,
8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet előírásait kell alkalmazni.
5. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mátramindszent, 2006. január 19.

Molnár Gábor
Polgármester

Babjákné Bocsok Anna
Jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetve: 2006. január 26.

Babjákné Bocsok Anna
Jegyző

* Módosította 9/2010.( XII.23.) számú önkormányzati rendelet

