
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2010. (XII. 13.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

a 2011. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §

(1) Tapolca közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmű-csatorna rendelkezésre 
állási alapdíja 2011. évben 400,-Ft/hó/egység, azaz Négyszáz Forint/hó, valamint a mennyiséggel
arányos változó díj 299,-Ft/m3, azaz Kettőszázkilencvenkilenc Forint/köbméter, mely díjak az általános 
forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjból az eszközhasználati/koncessziós díj 34 Ft/m3

(3) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. 

(4) 2011. évben számlázott mennyiség tervezett nagysága:
a) lakosság számára 429.200 m3

b) közület számára 104.700 m3

2. §

Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaként a legmagasabb
hatósági árat állapítja meg.

3. §

(1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – az 
üzemeltető által készített számla alapján történik. A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. 

(2) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata. 

4. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díjáról szóló 25/2009. (XI. 27.) Kt. rendelete.

Tapolca, 2010. december 10.

Császár László sk. Dr. Imre László sk.
polgármester jegyző 

Kihirdetve : Tapolca, 2010. december 13.

Dr. Imre László sk.
 jegyző
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