Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2010. (VI.18.) számú rendelete
a csatornaszolgáltatás szabálytalan igénybevételének szankcionálására

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 23. §-ban valamint az árak
megállapításáról szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.
§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi csatornamű szabálytalan
igénybevételének megelőzése és szankcionálása érdekében a fizetendő pótdíjakról
Csévharaszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Csévharaszt. közigazgatási területén a közüzemi csatornamű
(továbbiakban: csatorna) szolgáltatást nem rendeltetésszerű, szabálytalan vagy illegális
leürítést végző csatornahasználókra.
2.§.
(l) A szennyvízcsatornát illegálisan használó (illegális rákötés, emésztőből szivattyúzás a
csatornarendszerbe, szippantó autóval illegális bebocsátás a csatornarendszerbe, illetve
illegális leürítés), illetve az, aki a csatornahálózatba csapadékvizet, nem kommunális
szennyvizet, vagy illegálisan vételezett vizet vezet, pótdíjat köteles fizetni, melynek mértéke:
a) a szennyvízhálózatba a szolgáltató engedélye nélkül bebocsátott szennyvíz után
100.000. Ft + ÁFA
b) a szippantó autóval szállított szennyvíz csatornahálózatba történő bebocsátása
esetén 200.000Ft + ÁFA
c) amennyiben a fogyasztó csapadékvizet vezet a csatornahálózatba, 50.000 Ft + ÁFAtól 100.000.Ft + ÁFA-ig terjedő pótdíjat köteles fizetni, melynek mértékéről a
szolgáltató ügyvezetője műszaki számítás alapján dönt.
(2) A c.) pontban foglalt csapadékvíz mennyiségének számítási módja: a KSH szerinti éves
csapadékvíz mennyiségének 80%-a x a terület nagyságával, amelyről a csapadékvíz a
csatornába kerül x az évek számával (max. 5 év)
(3) Amennyiben a fogyasztó nem kommunális szennyvizet bocsát a csatornába és a 2.§.(1)
bekezdés hatálya alá nem tartozik 50.000Ft + ÁFA-tól 500.000Ft + ÁFA-ig terjedő pótdíjat
köteles fizetni, melynek mértékéről a szolgáltató ügyvezető igazgatója dönt.
3.§.
(1) A pótdíjakat a szolgáltató köteles kivetni és beszedni.
(2) A jogsértő állapotokat, annak felfedezésétől számítva 15 napon belül meg kell szüntetni,
ellenkező esetben a szolgáltató a 2. §-ban foglalt szankciókat ismételten érvényesítheti.
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4.§
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben
foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Csévharaszt, 2010. 06. 10.
Mocsáry Balázs
polgármester

Bárányné Billinger Erzsébet
jegyző

Kihirdetve: 2010. június 18.
Bárányné Billinger Erzsébet
jegyző
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