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Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete
többször módosított 7/1994. (V. 1.) Ö. számú rendelete
az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról
és az alkalmazás feltételeiről1
________________________________________________________________
Ásotthalom Község Önkormányzata „a helyi Önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 16.
§. (1) bekezdése és „Az árak megállapításáról” szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII.
tv. 7. §. (1) bekezdésében, valamint az ezen törvényt módosító 1993. évi CIV. tv. Mellékletében
kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §2
A rendelet hatálya kiterjed Ásotthalom közigazgatási területén a közüzemi vízellátást és
csatornamű igénybevételét biztosító szolgáltatást végző Térségi Vízmű-üzemeltetési
Intézményre - Szolgáltató - (Mórahalom, Kölcsey u. 2.), valamint a szolgáltatást igénybevevő
fogyasztókra.
2. §
,

(1)3 4 A Szolgáltató által nyújtott vízszolgáltatás díját a Képviselő-testület az alábbiak szerint
állapítja meg:
a.) lakossági fogyasztó esetén:
- az alapdíj (melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni) 259,- Ft + ÁFA / hónap,
- a vízmérőn mért mennyiség után:
164,- Ft/m3 + ÁFA
b.) nem lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználónak:
- az alapdíj (lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként) 321,- Ft + ÁFA / hónap,
- vízmérőn mért mennyiség után:
204,- Ft/m3 + ÁFA
c.) ideiglenes fogyasztónak minősülő vízfelhasználók a felhasznált vízmennyiség után
242,- Ft/m3 + ÁFA
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d.) A település területén a Szolgáltató által a bekötési vízmérőn keresztül történő belső tűzivíz
ellátás biztosításáért, - a fogyasztástól függetlenül, - az alábbi alapdíjat köteles fizetni a
bekötés, illetve a vízmérő mérettől függően a szolgáltatást igénybe vevő:
- NA 50 mm-es vízmérő esetén
2.833,- Ft/hó + ÁFA,
- NA 80 mm-es vízmérő esetén
3.625,- Ft/hó + ÁFA,
- NA 100 mm-es vízmérő esetén
4.417,- Ft/hó + ÁFA
e) A d) pontban meghatározott bekötési módon vételezett vízért a közületi fogyasztókra
érvényes vízfogyasztási díjat köteles megfizetni a szolgáltatást igénybe vevő.
f)

Mentesülnek a d) pontban megállapított díj megfizetése alól az Ásotthalom Község
Önkormányzat és szervei, valamint az intézményei.

(2) Azoknál a közületi fogyasztóknál, akiknél egész évben nincs fogyasztás, csak készenléti
szolgáltatás, ott a bekötővezeték, illetve a vízmérő átmérője és az azon szolgáltatható
vízmennyiség határozza meg az alapdíj mértékét.
2/A §5,6
A Képviselőtestület a fizetendő csatornadíjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) a lakosság által igénybevett szolgáltatás esetén:
- az alapdíj – melyet az elvezetés feltételeinek biztosításáért köteles megfizetni a
szennyvíz bebocsátási (csatlakozási) ponttal rendelkező minden lakás függetlenül attól,
hogy bocsát-e a csatornába szennyvizet-:
259,- Ft/ + ÁFA / hónap,
- a mért vízmennyiség után:
205,- Ft/m3 + ÁFA,
amelyből a vízfogyasztáshoz mérten a kedvezményes 80 %-os, azaz 164,-Ft/m3 +
ÁFA díjat valamint további 4,-Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díjat kell fizetni.
b.) nem lakosság által igénybevett szolgáltatás esetén:
- az alapdíj (szennyvíz bebocsátási (csatlakozási) ponttal rendelkező nem lakossági
fogyasztó, - függetlenül attól, bocsát-e a csatornába szennyvizet -, az elvezetés
feltételeinek a biztosításáért, lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként)
321,-Ft + ÁFA/hónap,
- vízmérőn mért vízmennyiség után (a számlázandó szennyvíz-mennyiség a mért
vízmennyiség 100 %-a), 255,- Ft/m3+ÁFA valamint további 4 ,-Ft/m3 + ÁFA
vízterhelési díjat kell fizetni
c.) Ásotthalom Község Önkormányzat és annak
szervei, intézményei, valamint az
egyházak az a.) pontban megállapított csatornadíjakat fizetik.
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d) A Vízmű, mint szolgáltató a csatornadíjtól megbontva külön tételként kell, hogy számlázza a
vízterhelési díjat.
3. §
E rendeletben meghatározott díjakat az üzemeltető a lakossági fogyasztás tekintetében, olyan
mértékben köteles csökkenteni a számlázás során, amilyen mértékben erre a célra központi
költségvetési támogatásban részesül.
4. §
A szolgáltatást végző szervezet a lakossági fogyasztók, illetve az ipari és közületi fogyasztók
részére havonta készít számlát.
5. §
(1) Minden szolgáltatott vízmennyiség díját, függetlenül attól, hogy mire használták fel, a
szolgáltatónak a számla felmutatásakor, vagy fizetési megállapodás szerint meg kell fizetni.
A késedelmes fizetéssel kapcsolatos minden költség (kamat, postai költség, perköltség, stb.)
a fogyasztót terheli.
(2) Ha a közműves vízellátást igénybevevő ipari és közületi fogyasztó a szolgáltatás díját annak
esedékességekor nem egyenlíti ki, az eredménytelen felszólítástól számított 30. napot
követő 15 naptól az üzemeltető a szolgáltatást szüneteltetheti, vagy korlátozhatja. 3
hónapon túli díjtartozás esetén 30 napos határidővel felmondható a szolgáltatás a
polgármester és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes
vezetőjének egyidejű értesítése mellett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók körébe nem tartoznak az egészségügyi, szociális
intézmények, iskola, óvodák.
Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik továbbá az üzemek szociális célú (ivó-, konyhai,
mosdó-fürdő), a munkahelyi-, diák- és gyermekélelmezéssel kapcsolatos vendéglátóipari
tevékenység vízszükséglet.
(4) Ha a lakossági fogyasztó a szolgáltatás díját annak esedékességekor nem egyenlíti ki, az
eredménytelen felszólítástól számított 90. napot követő 15. Naptól a vízfelhasználást a
szolgáltató 30 liter/napra korlátozhatja.
(5) A díj kiegyenlítését követően a szolgáltató köteles haladéktalanul a vízszolgáltatást újra
megindítani, a fogyasztó költségére.

5/A. §7
(1) A szennyvíz elhelyezési helyről a szennyvíztisztító műbe kerülő szennyvíz mennyiségét, az
ivóvízmérőn való mérés alapul vételével kell megállapítani.
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(2) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének a meghatározásánál az a vízmennyiség,
amely az ivóvízvezeték meghibásodás következtében a környezetben elszivárgott.
6. §8
(1)9 ,10 Ásotthalom község közigazgatási területén a települési folyékony hulladék (szippantott
szennyvíz) fogadás díja:
a./ Az ásotthalmi lakosság által igénybe vett szolgáltatás esetén:
- amennyiben közcsatornára csatlakozási lehetőség nem biztosított, a települési
folyékony hulladék fogadás és kezelés díja: 325,- Ft/m3 + ÁFA, valamint további 4,Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díjat kell fizetni
- amennyiben a közcsatornára csatlakozási lehetőség biztosított a települési folyékony
hulladék fogadás és kezelés díja: 600,-Ft/m3 + ÁFA, valamint 4,-Ft/m3 + ÁFA
vízterhelési díjat kell fizetni
b./ ásotthalmi, nem lakossági eredetű, települési folyékony hulladék fogadás díja: 820,Ft/m3 + ÁFA, valamint további 4,-Ft/m3 + ÁFA vízterhelési díjat kell fizetni.
c./ a beszállító által fizetendő alapdíj, amelyet a beszállítás mennyiségétől függetlenül kell
megfizetni, és a települési folyékony hulladék fogadás alapfeltétele: 750,-Ft/hó + ÁFA.
d./ Települési folyékony hulladék beszállítás csak igazoltan Ásotthalom közigazgatási
területéről, települési folyékony hulladék esetében történhet.
(2) Amennyiben a beszállításra kerülő települési folyékony hulladék biológiailag nehezen
bontható, erősen berothadt, vagy nagy iszaptartalmú, de még a szennyvíztelepen fogadható
és veszélyes anyagot nem tartalmaz, úgy a fizetendő díjak mértéke a többlet kezelési
költségek fedezésére az a-b./ pontban foglalt díjak kétszerese.
(3) A beszállítás feltétele, hogy a beszállító és a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény között
Szerződés jöjjön létre a települési folyékony hulladék fogadására. A beszállítónak a
települési folyékony hulladék származási hely adatainak (név, cím, azonosító adatok)
megadásával, és a beszállíttató hiteles aláírásával ellátott szállítólevéllel kell igazolnia a
beszállított települési folyékony hulladék eredetét, illetve keletkezési helyet, melynek 1
példányát az átvevőnek le kell adnia.
(4) A szennyvíztelep a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény által meghatározott időpontban
fogadja a beszállított települési folyékony hulladékot.
(5) A települési folyékony hulladék fogadási díját a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény a
beszállító felé számlázza ki, és annak kell megfizetnie.
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(6) Ásotthalom Község Önkormányzata és annak szervei, intézményei, valamint az egyházak az
a./ pontban foglalt fogadási díjat tartoznak megfizetni.
(7) A Vízmű, mint szolgáltató a fogadási díjtól megbontva külön tételenként kell, hogy
számlázza a vízterhelési díjat.
(8) Ásotthalom község polgármesterével történő egyeztetés után a Térségi Vízmű-üzemeltetési
Intézmény szabályozza a települési folyékony hulladék fogadás rendszerét, feltételeit, ill.
módját.

7. §
E rendelet 1994. május 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rutai Géza sk.
alpolgármester

Dr. Szép Tibor sk.
jegyző

