
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2003. (XII. 23.) rendelete

a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról
(a 14/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel megállapított egységes szerkezetben)

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII.  törvény  23.  §  a)-h)  pontjaiban  kapott  felhatalmazás  valamint  az  Alkotmány  44/A.  §  (1) 
bekezdésében  és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdésében 
meghatározott  feladatkörében  eljárva,  előzetesen  egyeztetve  Pécsely  Község  Önkormányzatának 
Képviselő-testületével  és  a  közös  tulajdonú  viziközművet  üzemeltető,  csatornaszolgáltatást  végző 
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRt-vel, a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról, az alábbi rendeletet alkotja 
meg: 

1.§.
(1) Balatonszőlős Község Önkormányzat illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő és 

a  Bakonykarszt  ZRt,  mint  szolgáltató  által  üzemeltetett  viziközműből  biztosított 
szennyvízelvezetésért,  szennyvíztisztításért  és  kezelésért  a  rendelet  1.  sz.  mellékletében 
meghatározott díjat kell fizetni.

(2) Az (1)  bekezdésben megállapított  díjat  a  szolgáltatónak  a  lakossági  fogyasztók  esetében  olyan 
mértékben  kell  csökkenteni,  amilyen  mértékű  támogatást  a  díj  mérséklése  céljából  központi 
támogatás címén kap.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított  díj magában foglalja a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletben 
meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is.

2.§.
(1) A csatornaszolgáltatási  díj  kiegyenlítése az üzemeltető által  készített  számla alapján díjbeszedő 

útján, vagy átutalással történik.
(2) A díjfizetés alapjául szolgáló szennyvíz mennyiségét
a) első sorban a felhasznált közüzemű víz mennyisége alapján, vagy
b) ha  a  szolgáltatást  igénybe  vevő,  a  közüzemű  víz  helyett  más  vízvételi  lehetőséget  is  használ, 

átalányszámítással,  melynek során a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet  3. sz. mellékletét  kell 
alkalmazni,

c) ha  átalányszámítás  nem  alkalmazható,  műszaki  becsléssel,  vagy  más  fogyasztókhoz  történő 
arányosítással

kell meghatározni.
(3) Amennyiben  a  díjfizetés  alapjául  szolgáló  –  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  –  szennyvíz 

mennyiségével a fogyasztó nem ért egyet – a költségek felvállalása mellett – kérheti hitelesített 
mérőberendezés felszerelését,  ebben az esetben a díjfizetés alapjául szolgáló mennyiség,  a mért 
mennyiség.

(4) a)  Amennyiben  a  szolgáltató  azt  észleli,  hogy  a  fogyasztónak  az  életviteléhez  viszonyítva 
aránytalanul  alacsony  a  díjfizetés  alapjául  szolgáló  (2)  bekezdés  a)  pont  szerinti  szennyvíz 
mennyisége, jogosult meggyőződni arról, hogy a szolgáltatást igénybe vevőnek van-e a közüzemi 
víz mellett más vízvételi lehetősége.
b)  Amennyiben  a  fogyasztó  az  ingatlanában  történő  műszaki  szemléhez  nem  járul  hozzá,  a 
szolgáltató  jogosult  a  (2)  bekezdés  b)  pontja  figyelembevételével  meghatározni  a  keletkezett 
szennyvíz mennyiségét.

(5) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.
(6) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.
(7) Az  ingatlan  tulajdonosa,  illetve  az  ingatlant  egyéb  jogcímen  használó,  legkésőbb  az  üzembe 

helyezést követő 6 hónapon belül köteles az önkormányzati tulajdonú szennyvízelvezetést szolgáló 
viziközműre a csatlakozást biztosítani, az ingatlanon keletkezett szennyvizet a rendszerbe vezetni, 
ezzel egyidejűleg köteles a házi szennyvíztároló használatát megszüntetni.

(8) Tilos a közüzemi szennyvízhálózatba a mért  közüzemi ivóvízhálózatból származó vizeken kívül 
más eredetű szennyvizet beleengedni, így különösen pl. talajvizet, csapadékvizet, kútvizet.



3.§
(1) Aki  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  magatartási  szabályokat,  kötelezettségeket  és  tilalmakat 

megszegi  -  amennyiben  súlyosabbnak  minősülő  cselekmény  nem valósul  meg-,  szabálysértést 
követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A pénzbírság kiszabása ismételhető.

(2) Szabálysértést követ el az - s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki jelen rendelet 
2.§ (7) és (8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

4.§
(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a 

jegyző gondoskodik
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Balatonszőlős Község Önkormányzatának 6/2010 

(XII.20.) rendelete hatályát veszti.

Mórocz László                                                           Jurics Tamás
  polgármester                                                                körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 12.

Jurics Tamás
  körjegyző

1. számú melléklet
Balatonszőlős Község Önkormányzatának a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 

9/2003. (XII.23.) rendeletéhez
(a 14/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel megállapított egységes szerkezetben)

A Képviselő-testület, a rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű 
ZRt. által végzett csatornaszolgáltatás 2011. évi díjait az alábbiak szerint állapítja meg:

Tervezett szennyvíz mennyiség: 13.500 m3

I./   Bakonykarszt ZRt. üzemeltetési díja: 713,50 Ft/m3
      Ebből: Szennyvízfogadás és tisztítás költsége: 550,60 Ft/m3

II./  Bérleti díj:   87,20 Ft/m3

III A fogyasztók felé érvényesített szennyvízdíj 2011. évben 800,70 Ft/m3

A megadott díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, azok felszámítása a törvényes előírásoknak megfelelően 
történik. 


