ÖSSZEVONT SZERKEZET
ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
önkormányzati tulajdonú bérlakások víz-, csatornadíj
elszámolásáról 15/2000.(12.15) számú rendeletének
13/2001(09.12) számú rendeletével módosított rendelete
egységes szerkezetben 1 ,2
Általános rendelkezések
1. §
Arnót község Önkormányzata - figyelemmel a 18/1990. (I.31.) MT. rendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltakra (a továbbiakban: R) - az 1990. évi LXV. tv.
16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
2. §
A rendelet célja: a R felhatalmazása alapján a bérlőkre a tényleges
vízfogyasztás alapján kiszámított díjtételek kialakítása és elszámolása.
3. §
A rendelet hatálya: a Arnót község közigazgatási területén lévő minden
bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiség, illetőleg terület (a továbbiakban együtt: bérlemény)
bérlőire terjed ki.
A díjelszámolás módszere és elszámolási módja
4. §
(1) A díjelszámolás a bérlakásban ténylegesen és életvitelszerűen (állandóan
és egy hónapot meghaladóan ideiglenesen) lakó és tartózkodó lakók
számától függően történik. A lakólétszámban történő változás
bejelentéséről a Szolgáltató felé a bérlő köteles gondoskodni.
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(2) A külön mérőkkel felszerelt bérleményben a szolgáltató által történő víz
és csatornadíj számítása a 38/1995(IV. 5) Korm. rendelet 24 §-ában
meghatározottak szerint történik.
(3) 3 A külön mérővel fel nem szerelt bérleményben a díj megállapításának
alapja: a bérlők nyilatkoznak a bérlakásban lakók létszámára és a
fogyasztott vízmennyiség vízmérőhelyenként történt felhasználására.
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a rendelet módosított §-ainak hatálybalépési ideje: 2001. 09.12.
Módosítva a 13/2001.(09.12).sz. rendelet 1 §-a alapján
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Módosítva a 13/2001.( 09.12). sz. rendelet 2. §-a alapján
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A létszámadat változását a bérlő köteles bejelenteni 8 napon belül az újbóli
megállapítása érdekében , mely a változás időpontjától esedékes.

(4) A rendelet hatálya alá eső szolgáltatás ellátásáról Arnót község
Önkormányzata a (az ÉRV RT.) Közüzemi Szolgáltató útján gondoskodik
(a továbbiakban: Szolgáltató).
(5) A díj megfizetésének módját és esedékességét a Szolgáltató határozza
meg a bérlő számára és jogosult a díj behajtására.
Szabálysértési rendelkezések
5. 4 §
Hatályba léptető rendelkezések
6. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2001. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kelt: Arnóton a Képviselő-testület ülésén 2000. december 14-én
K o l e n k ó Gábor sk.
polgármester

Luhályné Bodnár Katalin sk.
jegyző

Kihirdetve: 2000. december 15-én

Luhályné Bodnár Katalin
jegyző
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Hatályát vesztette a 13/2001. (09. 12). sz. rendelet 3.§-a alapján

