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Zánka Község Önkormányzatának
19/2003. (XII.30.) számú
R e n d e l e t e

Az ivóvíz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról
(módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 05.)** 35/2009. (XI.01.) Ör-rel.







Kihirdetve: 2003. december 30.





                                                                                  S ó l y o m  Béláné
                                                                                        körjegyző












1. §. /1/  Zánka Község Önkormányzat illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában 
              levő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a szennyvízcsatorna szolgáltatás
              mindenkori díja a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendeletben és annak módosításaiban
              a régió területén lévő állami tulajdonú víziközművekre és csatornaszolgáltatásra
              meghatározott díj. A hivatkozott rendeletekben a szolgáltatással kapcsolatban
              meghatározott feltételek, e rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 
              tulajdonában lévő víziközműből és csatornaműből történő szolgáltatásra is kötelező
              érvényűek.

         /2/ Az (1) bekezdésben megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók
              esetében olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díjak
              mérséklése céljából kap.

        /3/  Az (1) bekezdésben megállapított díjak a vízmérők alapján történő számlázás       
              költségét is tartalmazza.

2. §.       Az Önkormányzat az 1. §. (1) bekezdésében az ivóvíz és szennyvízcsatorna 
              szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.

3. §. /1/  Az ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítésére – a vízmérők
              állásának megfelelően – az üzemeltető által készített számla alapján történik.

        /2/  A számát 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 államilag meghatározott 
              része.

4. §. /1/  E rendelet kihirdetésének napján lét hatályba és visszavonásig hatályban marad.

       /2/   A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Körjegyző gondoskodik.

Jogharmonizációs záradék


5.§.  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
        2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 
       szabályozást tartalmaz.

  
Z á n k a , 2009. november 05.


                  F i l e p  Miklós                                                    S ó l y o m  Béláné
                   polgármester                                                             körjegyző

