SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2011. (XII. 22.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a víziközműből szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díjairól
Szerencs Város Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, továbbá az 1990. évi
LXXXVII. tv. 7.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú
víziközműből a Borsodvíz Zrt. által szolgáltatott ivóvíz- és csatorna díját az alábbiak szerint
állapítja meg és teszi közzé:
1. §
Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat után a
2. §-ban megállapított díjat kell felszámítani.
2. §
(1) A Szolgáltató által biztosított ivóvíz díja:
Közületi:
Lakossági:
csatornahasználat díja:

459,-Ft/m3+ÁFA
424,-Ft/m3+ÁFA
559,-Ft/m3+ÁFA

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat nem tartalmazza..
(3) A vízterhelési díjat a szolgáltató az (1) pontban foglalt összegen felül a Borsodvíz Zrt.
területén egységes kiszámlázással, az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át
a szolgáltatást igénybevevőkre.
3. §
A 2. §-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé a
szolgáltató saját ütemtervének megfelelően, a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell
számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti
átalánnyal kell meghatározni.
4. §
(1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 21/2010. (XII. 22.)
rendelet hatályát veszti.
(2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni vízfogyasztás és szennyvízelvezetés
elszámolásánál kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a
fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget
időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.
Szerencs, 2011. december 22.

Dr. Ináncsi Tünde
jegyző

dr. Egeli Zsolt
alpolgármester

1. számú melléklet a Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2011. (XII. 22.) számú rendeletéhez
I.

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány – mennyiségei

1. beépített ingatlanok (telkek)
1.1. udvai csappal
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal*
1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
1.4. épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal*
1.5. mint 1.4. , de épületben belüli, lakáson kívüli közös
vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és
vízöblítéses WC-vel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsappal,
vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű
(fürdőhengeres) fürdőszobával
mint 1.7. , de hagyományos fűtésű helyett egyedi,
éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel
mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel

40 l/fő /nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120 l/fő/nap
150 l/fő/nap
180 l/fő/nap

2. házi kert locsolás
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan
terület 50 %-ának alapulvételével.

1 l/m2/nap

3. gépkocsi mosás (tömlővel)

400 l/szgk/hó

4. állatállomány itatása számos állatonként

40 l/db/nap

5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es
körzetben lakók száma szerint

30 l/fő/nap

6. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók,
üdülők, házi kertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra, ha
idény jellegű az ingatlan üzemeltetése (május-szeptember hónapokra)
amennyiben az ingatlan üzemeltetése nem idény jellegű 12 hónapra
kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

