Zalakaros Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
1/1994. /I.25./ számú rendelete
AZ IVÓVIZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS DIJAINAK MEGÁLLAPITÁSÁRÓL

Az Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1993. évi CIV.
törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVI. törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya az Önkormányzat illetékességi területén ivóvíz- és csatornaszolgáltatást
igénybevevő természetes és jogi személyekre és a Dél-zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő
Vállalatra terjed ki.
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díja
2. §.1

3. §.
/1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel kell meghatározni.
/2/ A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe
bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül, hogy annak beszerzése
honnan történt.
/3/ Nem vehető figyelembe vízhasználatból keletkező szennyvízelvezető műbe kerülő
szennyvízként:
a/ az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést,
b/ az a vízmennyiség, amely a vízügyi hatóság által engedélyezett módon és mértékben
technológiai vagy egyéb célra felhasználásra kerül,
c/ az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy
egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta,
d/ az a mennyiség, amelyet zöldterületek öntözése, egyéb területek /sportpályák,
utak, stb./ locsolása céljából kiépített önálló vízellátási hálózatról vízmérőn mérve
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használtak el a szolgáltatási szerződésben foglalt feltételek szerint.
/4/ A szennyvízmennyiség a /3/ bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen /párolgás, szivárgás,
elfolyás, stb./ nem csökkenthető.
3/A.§.2
(1) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műve mérés nélkül vezeti
és a vizet nem, vagy nem csak közműves vízállásából csatlakozva, hanem saját vizűmből
vagy más vezetékes megoldással szerzi be az köteles a felhasznált valamennyi vízmennyiség
mérésére, hiteles a szolgáltató által leplombált vízmérőt működtetni és köteles a mért
mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni.
A mért mennyiségeket a szolgáltatónak jogában áll ellenőrizni.
Amennyiben a fogyasztó a bejelentést elmulasztja büntetésként az illegálisan igénybe vett
szolgáltatás utáni díjat kell fizetnie.
(2) A szerződésszegő módon közüzemi szolgáltatást igénybe vevő (vizet vételező, valamint az
önkormányzati szennyvízcsatorna hálózatra jogellenesen csatlakozó) felhasználó a mindenkor
érvényes díj (ivóvíz, szennyvíz) ötszörösének megfelelő emelt díjat köteles megfizetni az
illegálisan vételezett ivóvízmennyiség, és az elvezetett szennyvízmennyiség után.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg számításának időalapja: a legális szolgáltatás
helyreállítását megelőző 5 év.
(4) Ha a felhasználó bizonyítani tudja, hogy az illegális szolgáltatás igénybevételére ennél
rövidebb időtartamban került sor, az emelt díj számításának időalapja ezen rövidebb
időtartam.
(5) Az emelt díj számításának mennyiségi alapja: az illegális ivóvíz szolgáltatás
igénybevételének megszüntetését követő legális vízfogyasztás első három hónapja alapján
mért átlagfogyasztásnak (átlag mennyiségnek) az illegális igénybevétel időtartamára
vonatkozó arányos része, míg illegális szennyvíz szolgáltatás igénybevétele esetén a vízmérőn
mért mennyiség.

Záró rendelkezések
4. §.
/1/ Ez a rendelet 1994. január 25. napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalakaros, 1994. január 25.

Kiss Mihály
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Szirtes Lajos
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