
                                                                    1 

 

 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2011. (XII.1.) rendelete 

 a 2012. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról 

 

Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi CIV. törvénnyel 

módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ötv. 16. § (1) 

bekezdésére a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. § 

(1) Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település illetékességi 

területén az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízközmű csatorna állami támogatás 

nélküli szolgáltatásáért 2012. évre vonatkozóan az alábbiakban szereplő kéttényezős díjat 

állapítja meg:  

a. rendelkezésre állási díj 

- lakossági   450,- Ft/hó + ÁFA 

- közületi   450,- Ft/hó + ÁFA 

b. mennyiséggel arányos változó díj 

                         -     lakossági               633 Ft/m3 + ÁFA 

                         -     közületi     705 Ft/m3 + ÁFA 

(2) A Képviselő-testület szennyvízcsatorna szolgáltatási díj fizetési kötelezettséget 

megállapító hatósági döntése ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet a bíróság jogosult 

elbírálni. 

(3) Az (1) bekezdésben megállapított díjból: 

                     -  Lakossági fajlagos  eszköz használati (koncessziós) díj  100 Ft/m3 + ÁFA 

      - Közületi fajlagos eszköz használati (koncessziós) díj  172 Ft/m3 + ÁFA 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is 

tartalmazza. 

(5) 2012. évben számlázott mennyiség tervezett nagysága 

 

lakossági  78.900 m3 

    közületi    17.800 m3 
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2. § 

Az Önkormányzat az 1. § (1) 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 1.-től szeptember 

30.-ig terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az 

ezen időszakban mért vízfogyasztás 90 %-a. Cserszegtomaj község jellegéből adódóan a 

lakossági fogyasztási helyek mindegyike kertes ingatlannak minősül. 

(5) A 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdés e.) pontja értelmében a fogyasztó és 

a szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített 

mellék vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználatot nem terheli csatornadíj. 

(6) A vízhasználó amennyiben a 3. § (4) pontja szerinti kedvezményt igénybe vette, nem 

jogosult a locsolási vízhasználat kedvezményére. 

 

4. § 

Záró rendelkezések 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Cserszegtomaj Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 20/2010.(XII.16.) rendelete a 2011. évi 

szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról. 

A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 

Cserszegtomaj, 2011. november 30. 

       

      Bartha Gábor   Berta Sándorné 
      polgármester        jegyző  
 
Kihirdetve: 2011. december 1. 
 
Berta Sándorné 
     jegyző  


