
Parád Nagyközség Önkormányzata  
Képviselőtestületének 

13/2006. (2006. XI.28.) rendelete 
az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

2007. évben  
fizetendő díjakról 

 
 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
Törvény 7. §-ának (1) bekezdése és 11. §-ának (1) bekezdése alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 
 

Jelen rendelet hatálya Parád Nagyközség közigazgatási területén üzemelő önkormányzati 
tulajdonú közterületi gravitációs és nyomott rendszerű szennyvízhálózatot igénybe vevő 
lakosság és közületi fogyasztókra, valamint a csatornaszolgáltatást biztosító MÁTRAKOMM 
2000 KHT-ra –mint szolgáltatóra- terjed ki. 
 

A szolgáltatás díja 
 
2. § 

 
Parád Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában lévő és a MÁTRAKOMM 2000 Kht. által 
üzemeltetett csatornahasználat után a fizetendő díj mértékét 2007. január 1. napjától 
 

 - lakossági fogyasztó esetén 170 Ft/m3 + áfa 
 - közületi fogyasztó esetén   270 Ft/m3 + áfa 

 
összegben állapítja meg. 
 

A díjalkalmazás feltételei 
 
1. § 

 
A csatornadíj kiszámításának alapja az ingatlanon mért hálózati vezetékes ivóvíz fogyasztás 
mennyisége. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az 
irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők mérési 
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó 
köteles megfizetni a szolgáltatónak. 
 Az elfogyasztott mennyiségből - a település családi házas, kertes jellegére figyelemmel - a 
lakossági fogyasztók részére éves szinten 10 % locsolási kedvezményt biztosít, amely az 
évente kiadásra kerülő végszámlában jelenik meg. 
A közületi fogyasztókat a locsolási kedvezmény nem illeti meg. 
 
 



4.§ 
 

(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége       
méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség       
alapulvételével állapítható meg. 

(2) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 
a.) az a szennyvízmennyiség amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést, 
b.)  az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi 

vagy egyéb ok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó 
igazolta, 

c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
szolgáltató által igazoltan a környezetben elszivárgott. 

d.)  a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett átalány ivóvíz mennyiség, illetve a 
ténylegesen felhasznált mennyiség, ha ennek mérése hitelesített almérő beépítésével 
biztosított és ennek tényét a fogyasztó a szolgáltató felé jelzi.   

e.)  Élelmiszeripari termék előállításához felhasznált technológiai ivóvíz mennyisége, 
amennyiben ennek mérése hitelesített mérőberendezéssel biztosított. 

f.)  Nem vonatkozik az e.) pontban megjelölt szabály a termék előállítása illetve 
csomagolása során felhasználásra kerülő mosó, tisztító vízre. 

(3) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, 
és a vizet nem vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből 
vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség 
mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni és a mért mennyiségről a szolgáltatót 
tájékoztatni. A szolgáltató jogosult a mért mennyiséget a helyszínen a fogyasztó 
jelenlétében ellenőrizni. 
 

Hatálybalépés 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet 2007. január 1. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Parád 
Nagyközség Önkormányzatának 12/ 2005. (XII. 19.) számú rendelete. 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

6.§ 
 
Ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául 
szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra. 

 
 
 

Parád, 2006. november 29. 
 
 

 
Nagy Oszkár sk.                                                    Varró Gyula sk. 

                   Polgármester                                                                jegyző 
 


