
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
40/2007. (XII. 21.) Kt. rendelete

a 2008. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. 
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008. évi díját
az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) Tapolca közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmű-csatorna 
rendelkezésre állási díja 2008. évben 330,-Ft/hó/egység, azaz Háromszázharminc Forint/hó,
valamint a mennyiséggel arányos díj 270,-Ft/m3, azaz Kettőszázhetven Forint/köbméter, mely díjak 
az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjból

az eszközhasználati/koncessziós díj 32 Ft/m3

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

(4) 2008. évben számlázott mennyiség tervezett nagysága

lakosság számára 453.300 m3

közület számára 132.400 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. 
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Jogharmonizációs záradék

4. §

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a 
megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség 
legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

5. §

A rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba, egyidejűleg az e tárgyban alkotott 29/2006. (XII. 
15.) Kt. rendelet hatályát veszíti.

Tapolca, 2007. december 20.

Ács János polgármester nevében

Sólyom Károly sk. Dr. Imre László sk.
alpolgármester jegyző 

Kihirdetve: 2007. december 21.

Dr. Imre László sk.
 jegyző 
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