Koroncó Község Önkormányzatának
18/2000.(XII.28.) ÖK. Rendelete a
locsolási kedvezményről
Koroncó Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendeli:
1. §
A
közműves
ivóvízellátásról
és
a
közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. r. 24§ (4)
d.) pontja alapján szennyvízmérővel nem rendelkező lakossági
fogyasztóhelyek esetében május hó 1. napjától augusztus hó 31.
napjáig
terjedő
időszakra
a
csatornahasználati
díj
felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott
időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált
mennyiségét kell figyelembe venni.
2. §
A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekcióra minden
személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – családi
ház,
nyaraló,
üdülő,
házikert
(továbbiakban:
fogyasztó)
jogosult.
3. §
Locsolási célú felhasználás miatt korrekció csak a bekötési
vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve
átalány ivóvízfogyasztás esetén az 1. sz. mellékletben
meghatározott locsolási átalány vízmennyiségre 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
időszakában, illetve a megadásának időpontjában a szolgáltató
felé 90 napon túli díjhátraléka volt, ill. van.

5. §
A fogyasztóval történő elszámolás során a szolgáltató a
locsolással összefüggő 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 megszüntetéséről és indokáról a szolgáltató a
fogyasztót értesíteni köteles.
6. §
A szolgáltató és a fogyasztó a locsolási kedvezmény alapját
érintő feltételek változásáról egymást tájékoztatni kötelesek.
7. §
E rendelet 2001. január hó 1. napján lép hatályba.

Koroncó, 2000. december 13.

Horváth Lóránt
polgármester

Tóth Veronika
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2000. december 28-án.
Tóth Veronika
jegyző

1. számú melléklet a 18/2000.(XII.28.) ÖK. rendelethez
Lakó-, üdülőingatlanok
átalánymennyiségei
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
2.

3.
4.
5.
6.

vízfogyasztásának

figyelembe

Beépített ingatlanok (telkek)
udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös
vízcsappal
mint
1.2,
de
lakáson
kívüli
közös
vízöblítéses WC-vel
épületen
belüli,
lakásokon
belüli
vízcsappal
mint 1.4, de épületen belüli, lakáson
kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen
belüli,
lakásokon
belüli
vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
épületeken
belüli,
lakásokon
belüli
vízcsapokkal,
vízöblítéses
WC-vel,
hagyományos
fűtésű
(fürdőhengeres
)fürdőszobával
mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett
egyedi
éjszakai
áramfelvételes
vízmelegítővel
mint
1.8,
de
központi
melegvízellátással,
illetőleg
nem
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
Házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területen, de
legfeljebb az ingatlanterület 50%-ának
alapulvételével
Gépkocsimosás (tömlővel)
Állatállomány itatása
(számosállatonként)
közkifolyókon fogyasztott víz
átalánymennyiséget 150 m-es körzetben
lakók száma szerint
A személyi tulajdonban álló –
vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők,
házikertek esetében az 1/1.1-1.3.
pontokban megállapított
átalánymennyiségek alapján évente
összesen öt hónapra (május-szeptember
hónapokra) kell az ivóvíz- és
csatornadíjat felszámítani

vehető

40 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120
l/fő/nap
150
l/fő/nap
180
l/fő/nap
1 l/m2/nap
400
l/szgk/hó
40 l/db/nap
30 l/fő/nap

