PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2002.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VIZIKÖZMŰVŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT, VALAMINT
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VIZIKÖZMŰ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRT,
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÉRT ÉS KEZELÉSÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:

1. §
(1)

A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Rt. /a továbbiakban: Szolgáltató/ által
üzemeltetett önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért /valamint
a viziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és
kezelésért/ - /csatornadíj/ a (4) bekezdésben foglaltak kivételével Papkeszi településen
az 1. sz. melléklet szerinti díjakat kell fizetni.

(2)

Az 1. sz. mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.

(3)

Az 1. sz. mellékletben megállapított ivóvízdíj a 38/1995.(IV.5.) Korm. rendeletben
meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(4)

Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált
vízért.
2. §

Az 1. sz. mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében
olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából
kap.
3. §
(1)

A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában
az érvényes KHVM rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni.

(2)

A csatornadíj a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött
ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése
honnan történik. A vízmennyiség a (3)-(4) bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen
/bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb./ nem csökkenthető.
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(3)

Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető művel rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti
díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz mennyiségével
csökkenteni kell.

(4)

Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett
szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági tevékenységéhez
felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (2) bekezdés szerinti díj
megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget.
4. §

(1)

E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az
Önkormányzat 15/1997.(XII.29.) Ör. számú és a 18/2001.(XII.29.) Ör. számú rendeletei
hatályát vesztik.

(2)

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlálás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a
díjváltozás előtti és utáni időszakra.

(3)

E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
5. §1

(1)
A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvének figyelembe vételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Papkeszi, 2002. december 12.

Horváth Gyula
polgármester
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Fodor Krisztina
jegyző

módosította 16/2009. (X.1.) hatályos 2009. október 1.
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1. melléklet2 Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú
viziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért
fizetendő díjakról szóló 12/2002. (XII.20.) számú rendeletéhez

1./

Ivóvízdíj

Fogyasztás arányos ivóvízszolgáltatás díja a 2012. évre: 278,30 Ft/m3+ ÁFA
40,10 Ft.

ebből fejlesztési díjhányad:

A fogyasztás mennyiségétől független alapdíj részletezése
FOGYASZTÓHELY ÁTMÉRŐJE MM-BEN

HAVI ALAPDÍJ (FT/HÓ + ÁFA)

NA 13
NA 20
NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200
2./

160,320,600,950,1.900,3.000,6.000,9.500,12.000,18.000,-

Szennyvízszolgáltatás díja

Fogyasztók felé érvényesített szennyvízdíj a 2012. évre:
ebből bérleti díj:

2

55,60 Ft.

módosította a 20/2011. (XII.16.) rendelet. Hatályos: 2012. január 1.
3

327,70 Ft/m3+ÁFA

