
 

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

11/2009. (XII.15.) rendelete 
a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról 

 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  
LXV. törvény 1. §. (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljártak, figyelemmel a 
közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvényben foglaltakra a 
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§. 

(1) Lovas Község Önkormányzata illetékességi területén az önkormányzat tulajdonában lévı 
szennyvíz-közmő csatorna szolgáltatás mindenkori díja a 47/1999. (XII.28.) KHVM 
rendeltben és annak módosításaiban régió területén lévı állami tulajdonú 
csatornaszolgáltatásra meghatározott díj. A hivatkozott rendeletekben a szolgáltatással 
kapcsolatban meghatározott feltétele, e rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 
tulajdonában lévı csatornamőbıl történı szolgáltatásra is kötelezı érvényőek. 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében 
olyan mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékő támogatást a díjak mérséklése céljából 
kap. 
(3) Az (1) bekezdésben megállapított díjak a vízmérık alapján történı számlázás költségét is 
tartalmazza. 

2.§. 

(1) Az önkormányzat az 1.§. (1) bekezdésben a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaként a 
legmagasabb hatósági árat a hatósági díj változó díján felül 50,-Ft/m3 eszközhasználati díj 
összegben állapítja meg a rendelet 1. számú melléklete szerint.  

3.§. 

(1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérık állásának megfelelıen – 
az üzemeltetı által készített számla alapján történik. 
(2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. 
(3) A vízmérı rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltetı feladata. 
(4) A kertes ingatlannal rendelkezı lakossági fogyasztók esetén a május 1-jétıl szeptember 
30-ig terjedı idıszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen 
idıszakban mért vízfogyasztás államilag meghatározott rész. 

4.§. 

Ez a rendelet  2010. január 1-jén  lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik a helyben 
szokásos módon. A képviselı-testület egyben hatályon kívül helyezi a 14/2008. (XII.31.)  
rendeletét. 
 
Lovas, 2009. november 23. 

Kemenes Dénes    Tóth Gáborné  
       polgármester                        körjegyzı 

A rendelet kihirdetésének ideje: 
Lovas, 2009. december 15.    
 
     Tóth Gáborné  
                   körjegyzı 



 
 

1. számú melléklet 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 

A szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 
11/2009 (XII.15.) rendeletéhez. 

 
 
 
A rendelet 2.§-ában meghatározott állami tulajdonú közüzemi vízmőveket mőködtetı 
vízmőtársaság (Dunántúli Regionális Vízmő Rt.) által Lovas Község közigazgatási területén 
felszámítható csatornahasználat 2010. évben alkalmazható legmagasabb lakossági  és közületi 
díjai. 
 

 
Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hó) 

 
Fogyasztási díj Ft/m3 

Lakossági 
Bekötési vízmérı 
átmérıje (mm) 

Közületi Lakossági Közületi 
Ebbıl 

eszközhasználati 
díj 

13-20 364 
25-32 1.840 
40-50 5.490 

65-100 18.570 

 
 

340 

150-200 54.270 

 
 

593 

 
 

645 

 
 

50 

 
 
 
 
A megállapított díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. 
 
 
 
 
 


