Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete
a vízdíjról szóló 18/2006. (XII.28.) számú KT. rendelet (tovább: R.) módosításáról
1. §
A R. elnevezése az alábbi elnevezésre módosul:
„a vízdíjról és a szennyvízcsatorna használat díjáról”
2. §
(1) A R. új 2/A. §-sal egészül ki:

„A szennyvízcsatorna használati díj
2/A. §
(1) A szennyvízcsatorna hálózatot igénybevevő természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, közszolgáltató (tovább együtt: fogyasztó) a szolgáltatásért szennyvízcsatorna
használati díjat (tovább: szolgáltatási díj) köteles fizetni.
(2) A szolgáltatási díj alapdíjból, szennyvízkezelési díjból és vízterhelési díjból áll.
(3) Az alapdíj mértéke változó arra figyelemmel, hogy az érintett fogyasztó házi bekötésénél műszaki feltétel a
házi átemelő, vagy sem. A házi átemelővel érintett ingatlanok fogyasztói kedvezményes alapdíjat fizetnek.
(4) A szennyvízkezelési díj mértéke változó aszerint, hogy a fogyasztó
a) közszolgáltató szervezet, természetes személy (lakos), vagy
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó (vállalkozó).
(5) A szennyvízkezelési díj alapja a fogyasztó által elhasznált ivóvíz mennyisége köbméterben kifejezve.
(6) A vízterhelési díj valamennyi fogyasztó részére azonos mértékű.
(7) A házi átemelők egy havi fogyasztását 2011. évben vélelmezett értékben, míg 2011. évet követően 2012.
évtől a házi átemelők mért adatai alapján kell meghatározni.”
(2) A R. új 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. §
(1) A szolgáltatási díj mértéke:
a) alapdíj:
i. gravitációs házi bekötés esetén: 250.-Ft/fogyasztási hely,
ii. elektromos átemelős házi bekötés esetén: 200.-Ft/fogyasztási hely,
b) szennyvízkezelési díj:
i. lakossági, közszolgáltatói: 305.-Ft/m3,
ii. vállalkozói: 335.-Ft/m3,
c) vízterhelési díj:5,50.-Ft/m3.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. A fogyasztó a
szolgáltatási díjat, ÁFA-val növelt értékben fizeti meg a mindenkori üzemeltetőnek.”
3. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba úgy, hogy a rendelkezéseit 2011. április 1-től
alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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