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Qm.14.)dnkormdnyzati
a csatortraszolgiltalrisi dijak meg{llapitislrol

Mdriakilnok Kdzsdg Onkomrinyzatdnak Kdpviselti-testiilete az 6rak meg6llapftiser6l sz6l6,
1990. 6vi L)OO(VI1. Tiirvdny 7. $ (1) bekezd6s6benkapott felhataLmazasalapj6n a
csatomaszok6ltat6sidiak meg6llapitds6r6laz alabbi rendeletetalkotja:
A csatomadl-idssz€ee

1.S
(1) A Kipvisel6{estiilet az AQUA Szolg6ltato I(n. (9200 Mosonmagyar6var,
Timft,ldgyaLri
u. 4.) altal biztositottviz- 6scsatomaszolgaltatas
dijet Mredakalnok
Kdzs6gben
azal6bbiakszednt6llapltjameg:a csatomaszolg6ltads
dija: 345,-F m'.
(2) Csatomaszolg6ltat6si
dij -kedvezJrenyben
reszesiilnek:
aJa lakoss6gifogyaszt6k,
b) ezoka szolg{ltat6kest6nasMzak,akik azAQUA Szolgeltat6
Kft. mfkdd€siter0letdna
lakossdgnak
dtadott6s athtuitottvizikiizmff szolgAltatdst
v6gezneka lakossagdszerc atadott
€s6th6ritottvizikiizaii szolgrltatAsaik
tekintetdben.
c) a lak6ssziivetkezetek
d) az inkormimyzatokvalamintokatesi 6sszociilisint6zm6nyeik
6sszerveik.
Csatomadiikedvezm6nv
2.$
(l) Kedveddny mertdkecsatomaszolgalkties
eset6tr123,-FVm3
(2) A kedvezxo6n$azoka jelen rendelet1.$(2) bekezd6s6ben
meghat-{rozott
fogyaszt6k
kapjah akik a kisaimliott dijat a szedla ki6llitisat6l szAmltott30 naponbeliil kiegyenlitik.
Az AQUA Szolgdltat6Kft. a lakoss6gr6sz6rea dijkedvear6nnyelcsdkketrtettegys6g6rcn
szrJ\l zzaki az ei?Jtrtatt
havi dijakat.
(3) A targynegyeddv
utols6napjatk6vet6enaz AQUA Szolgdltat6Kft. nyilv6ntaft6saib6l
meg61lapitj4
hog! az el6z,6elsz'tnol6siidiiszak6ta kiszfml6zottdijak befizetdsevelki esett
kesedelembe.
A kesedelembees6 fogyaszt6rdszdrea tdrgmegyedevetk0vet6 els6 hayi
jogosulatlanul
igenybevettkedvean€ryt6rv6nyesiti,kiszamhzza.ArxeDnibetr a
szi{ol6bana
fogyaszt6nalkdt kesedelmesid6szak 6llapithat6meg, az elszimol6si id6szakot kdvet6
jogosulatlatra dljkedvezm€rytigenybevenni.
t{rg}degyedeveg6sz€be[
(4) A kedvezm€nynemj6r anrlaka fogyaszt6oalq
akinekaz AQUA Szolgaltat6KfL feE
30 Dapo,ilregebbitartozasaell fenn. A tartoz6srendez€set
kdvet6negyeddve1s6h6napj6ta
dljkedvemdoya fogyaszt6lakj ar.

Csatomahasznr{lati
dii-kedvemdoy

3.S
(1) Mindazlk a lakoss6gi fogyaszt6k, akiknek lak6epiilettel be6pltett fijldingatlanAtr
legaHbb 30 rf miivelt tertllet van, az 6pfilis t-t6l szeptember30-ig terjed6 id6szakban a
csatomadijakfi zetesen6lkedvezndnlrc jogosultak.
(2) Azok, akik az AQUA Szolgr,ltat6 Kft. aftal felszerell hitelesitett 6s f€Drz6rolt
melldkvizmdr6n keresztiil egy6b odllal haszn6lnakfel iv6vizet (locsol{s, 6llattartds, stb.),
melynek kdvetkezt6ben ftszben, vagy eg6szbetrDem keletkezik szennyviz, az W rn(rt
'v'lzmemyis6gutin eg6sz6vbenme esiiloeka csatomahasadlatidij fizetesea161.
(3) Nem jogosultak csatomadijkedveznenj/rejogi szem6lyek,a jogi szem6lyis6gn6tkiili
gazlas6gi t6rsas6gok,egy6bkdzdss6gifogyaszt6lqtov6bbAmindazok a lakossagi fogyaszt6k,
akiknek a szokaltat6 fel6 dijh6tral6kaan.
A csatomahaszn6latidii-kedvezmenvdsszeeenekmeehat6rozisa

l.s
(1) Aprilis l. 6s szeptember31. kdzotti id6szakban a kedvezm6nyezettek rdsz6rc a
csatomaszolgaltat6sdijat az al6bbiakszerfutkell megallapitani:
a) On61l6elsztmohsi fogyaszt6smdr6velrendelkez6,illetve nem rendelkez6 fogyaszt6k
egysegesena fenti id6szakbanl0 o/ocsatomaszolgaltat6si
dijkedvezmeoybetrrdszesilnek.
,) A csatomadt kedvezneny 6ves szintea maximum 6 % lehet. A szolg6ltat6 a tirgyevi
utols6 szdmla k6szltesevel egyid6ben a maximum kedvezm6n)mekmegfelel6 konekci6t
v6grehajqa, vagy tovAbbi elszamohsi dij-kedved€nyben r6szesiil a fogyaszt6, ha 6ves
szhtetr az elszimolt csatomadij kedvezn6ny nem 6rte el a 6yo-o\ yagy m6r megadott
kedvem6nyt von vissza att6l d fogya,sn6t6l,akinek az dsszescsatomadlj kedvezm6nyea 6
%-ot meghaladta.
(2) Aln€r6vel ellatott fogyasd6 csak abban az esetbenjogosult kedvezmdnlre, ha a
kedvezm6nyezettekktirere votatkoz6 kit€dumoknak megfelel.
(3) A csatomahasznalatidijkedvezr6ny M6riak6lnok Kdzsdgtedilet6n alkalm,?2nd6.
Zifu6retrdelkezes

s.$
Ez a rcndelet201l. janu6r l. mpj6n 16phatilyba. Egyidejfflega csatomaszolg6ltatesi
dljak
megillapitisdrols26161U2009..c{n.11.)dokorm6nyzati
retrdelethat l
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