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Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.30.), 17/2010.(XII.20.), 

19/2009.(XII.01.), 21/2008.(XII.21.), 2/2008. (I.21.) és 8/2007.(IV.02.) rendeletekkel 

módosított 31/2006.(XII.22.) rendelete 

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről  

(egységes szerkezetben) 

 

 

Berente Község képviselő-testülete az „árak megállapításáról” szóló – többször módosított – 

1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének és 11. (1) bekezdésének felhatalmazása 

alapján a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági árak 

megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a következő rendeletet alkotja. 

 

I. fejezet 

Áralkalmazási feltételek 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Berente Község közigazgatási területén a közüzemi csatorna 

hálózatot üzemeltető Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt (a továbbiakban: 

szolgáltató), és a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira. 

 

2. § 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

Fogyasztó 

a) az ingatlan tulajdonosa, 

b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási szerződés nem a 

tulajdonossal, hanem vele jött létre. 

 

3. § 

(1) A képviselő-testület a közüzemi csatornamű szolgáltatásért Berente község közigazgatási 

területén fizetendő csatornadíjakat az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

Szennyvízelvezetési és tisztítási díj 

- Nem lakossági fogyasztók részére: 332.- Ft/m3+ÁFA 

- Lakosság részére: 265.- Ft/m3+ÁFA 

 

A közműcsatorna rendszer használati díja:   26.- Ft/m3+ÁFA 

 (módosította a 2/2012.(I.30.) ÖR) 

 

4. § 

(1) Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztás esetében 

olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű önkormányzati támogatást a díj mérséklése 

céljából kap. Az önkormányzati támogatás összegét a hatályos önkormányzati rendelet (a 

rendelet kihirdetésekor a 14/2006.(VII.08.) ÖR 28. §-a) tartalmazza, mely rendelkezés jelen 

rendelet 1. számú függelékét képezi. A támogatás mértékéről az önkormányzat a lakosságot a 

helyi sajtó útján is tájékoztatja. 

(2) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége 

méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapul 

vételével állapítható meg. 
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(3) Az elkülönítetten mért vízhasználatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, és a 

fogyasztói hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is – az (5) bekezdés szerint kell szennyvízként 

figyelembe venni. 

(4) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál (38/1995.(IV.05.) 

Korm. rendelet 24.- § (4) bekezdés): (módosította a 8/2007.(IV.02.) ÖR) 

a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi felügyelet engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést; 

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy 

egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta; 

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 

elszivárgott; 

d) a külön jogszabály felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év 

meghatározott időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, 

amely nem lehet kevesebb mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a; 

e) a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg 

a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási 

vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. 

(5) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti és a 

vizet nem vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más 

vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles 

vízmérőt működtetni, és a mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a 

szolgáltató jogosult ellenőrizni. 

 

II. fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

5. § 

A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a „közműves ivóvízellátásról, és a közműves 

szennyvízelvezetésről” szóló, jelenleg hatályos 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet rendelkezései 

irányadók. 

 

6. § 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1.-től kell 

alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

módon gondoskodik. 

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti „A csatornahasználati díjak 

megállapításáról” szóló 1/2000.(I.07.) Önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 

24/2005.(XII.08.), 21/2004.(XII.20.), 10/2004.(VI.11.), 34/2002.(XII.16.), 20/2001. (XII.15.) és 

17/2001.(XII.15.) Önkormányzati rendeletek. 

 

 

 Juhász József Fortuna János 

 polgármester jegyző 

 

Az egységes szerkezetű rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

 

Berente, 2012. január 30.  

  …………………………… 

Tóth Istvánné 

főmunkatárs 
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1. számú függelék 

Kivonat a - A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL szóló 

hatályos 6/2011.(III.24.) ÖR-ből 

 

25. § 

Egyéb pénzbeni ellátások (módosította: 4/2012.(I.30.) ÖR, hatályos 2012.02.01.-től) 

(1) A képviselő-testület pénzbeli szociális ellátásként – a havi közműdíj egészének vagy egy 

részének átvállalásával illetve önkormányzati tartozás jóváírásként – támogatást nyújt az alábbi 

közszolgáltatások esetében: 

 Közszolgáltatási forma: Támogatás mértéke 

a) kommunális szemétszállítás 100 % 

b) helyi kábeltévé alap programcsomagok díjának 50 %-a és komfort csomag díjának 22,23 %-a  

c) víz- és csatornadíj szolgáltatás  1 fős háztartás esetén 3000 Ft/hó  

2 vagy több személyes háztartás esetén 6000 Ft/hó 

d) villamosenergia szolgáltatás 1 fős háztartás esetén 2500 Ft/hó  

  2 vagy több személyes háztartás esetében 5000 Ft/hó 

e) kéményseprőipari közszolgáltatás 100 % 

Az önkormányzat a támogatásokat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére utalja át, a (2) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 

(2) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban meghatározott összegű támogatás – az önkormányzat felé 

lejárt határidejű tartozással rendelkezők családja részére – elsősorban a lejárt határidejű 

önkormányzattal szemben fennálló tartozásának (pl. kölcsön, térítési, étkezési díj, lakbér, 

gépjárműadó, stb.) csökkentésére fordítandó. 

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján a szolgáltató részére átutalt támogatás fel nem 

használt részét (a fogyasztó részére kiszámlázott havi alapdíjon, víz illetve áramdíjon felüli 

támogatás) a szolgáltató köteles félévenkénti elszámolást követően az önkormányzat részére 

visszautalni illetve a következő havi támogatás összegébe beszámítani. 

 

 

25/B. § 

Az R 21., 22. és 25. §-ai alapján járó támogatások megállapítása során egy háztartásnak 

tekintendőek az összenyitott (pl. a közös főfal elbontása vagy arra nyílászáró beépítése) 

szomszédos társasházi lakások. (beiktatta: 4/2012.(I.30.) ÖR, hatályos 2012.02.01.-től) 

 


