Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2000. (XII.14.) ÖKT. számú rendelete
a locsolási kedvezményrıl
Az önkormányzat az árak megállapításáról szóló 1990, évi LXXXVII. törvény
7. §-ában kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló
38/1995. (IV.05.) Kor. rendelet 24. §. (4) bekezdéséjiek d.) pontja alapján a
szennyvízmérıvel nem rendelkezı lakossági fogyasztóhelyek esetében május 1jétıl augusztus 31-ig terjedı idıszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a
locsolási célú felhasználás miatt az adott idıszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal
csökkentett, korrigált mennyiséget kell figyelembe venni.
2. §.
A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekcióra minden személyi
tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - családi házak, nyaralók, üdülık,
házikretek tulajdonosa, valamint a zöldterülettel rendelkezı társasházak
fımérıin mért - az álmérıkkel, illetve az átalánnyal rendelkezık fogyasztásával
csökkentett fogyasztás után - (a továbbiakban: fogyasztó) jogosult.
3. §.
Locsolási célú felhasználás miatt korrekció csak a bekötési vízmérıre
(fımérıre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás
elszámolása esetén az 1. sí. mellékletben meghatározott locsolási átalány
vízmennyiségi-e adható.
4. §.
A locsolási korrekció elutasítása esetén, annak indokairól köteles a szolgáltató a
fogyasztót tájékoztatni. A kedvezményre vonatkozó jóváírást a szolgáltató azon
fogyasztónál utasíthatja el, akinek a locsolási korrekció idıszakában, illetve a
megadásának idıpontjában a szolgáltató felé 90 napon túli díjhátraléka volt,
illetve van.
5. §.

A fogyasztóval történı elszámolás során a szolgáltató a locsolással összefüggı
mennyiségi korrekciót a tárgyév utolsó negyedévében kibocsátott számláiban
érvényesíti.
A szolgáltató a korrekciót megszünteti, ha megállapítja, hogy a 4. §-ban
meghatározott kizáró ok következett be.
A korrekció megszüntetésérıl és indokáról a szolgáltató a fogyasztót értesíteni
köteles.
6. §.
A szolgáltató és a fogyasztó a locsolási kedvezmény alapját érintı feltételek
változásáról egymást tájékoztatni kötelesek.

7.§.
E rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Kurunczi Károly
polgármester

Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna
jegyzı

A rendelet kihirdetésre került 2000. december 14-én.

Póczáné dr. Kovács Zsuzsanna
jegyzı

1. számú melléklet
Lakó-, üdülıingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehetı
átalánymennyiségei

l.
1. 1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.
3.

Beépített ingatlanok (telkek)
udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös
vízcsappal*
mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WCvel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal*
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös
vízöblítéses C-vel
épületen belüli, lakásókon belüli vízcsappal és
vízöblítéses C-vel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,
vízöblítéses C-vel, hagyományos főtéső
(fürdıhengeres) fürdıszobával
mint 1.7., de hagyományos főtéső helyett egyedi
éjszakai áramfelvételes vízmelegítıvel
mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetıleg
nem korlátozott főtéső egyedi vízmelegítıvel
Házikért locsolás
az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az
ingatlanterület 50%-ának alapulvételével
A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson
kívüli - családi házak, nyaralók, üdülık,
házikertek esetében az 1/1.1-1.3. pontokban
megállapított átalánymennyiségek alapján évente
összesen 4 hónapra (május - augusztus
hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat
felszámítani
* Vízöblítéses WC nélkül.

40 l/fı/nap
60 l/fı/nap
75 l/fı/nap
65 l/fı/nap
80 l/fı/nap
95 l/fı/nap
120 l/fı/nap

150 l/fı/nap
180 l/fı/nap

1 l/m2/nap

