FÜLÖPJAKAB KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELÓ-TESTÜLETÉNEK

10/2007.(08.15.)Ök. számú rendelete
az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

8/2006.(08.10.)ök.
rendelet módosításáról
Fülöpjakab Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. S. (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A 8/2006.(08.17.) Ök. rendclct ( továbbiakban a Rendelet) I.Š. a.) és b.) pontjában
szerepló táblázatok helyébe a következő rendelkezés szerinti táblázatok lépnek, az
egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett:
, a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül:

Vízszolgáltatás

Vízmérő mérete
NA 13-25 nem üdülő körzetben
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

ALAPDIJ
Ft/hó
2007. év 2008. év 2009.év 2010. év
115
174
363
506
910
1180
2727
8913

119
180

123

187
390

376
524

543

942

977
1268

1222
2822
9225

2930
9575

2011. év

127

131

193

199
416
579

403
561
1009

1041

1309
3025
9886

1350
3120
10198

b.) Fogyasztás mennyiségétől függő legmagasabb hatósági vízdíjak:

Szol áltatás dí'a

Dí' Ft/m
2007.
265

Vízdí•

2008.
275

2009.
285

2010.
294

2011.
304

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. szeptember 1. napjától
kell alkalmazni.
Fülöpjakab, 2007. augusztus 1.
Hegedűs Gáborné

Csáki Béla
Polgármester sk.

Mb. jegyző sk.
Q6,Ëfit

A rendelet kihirdetve: 2007. augusztus 15.

Hegedűs Gáborné mb. jegy46

Fülöpjakab Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2006.(08.10.)ök. sz. rendelete
az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.5. (1) bek.-ben kapott
felhatalmazás alapján Fülöpjakab Község Közgyűlése az önkormányzat tulajdoni
érdekeltségében lévő vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről a következők szerint rendelkezik.
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Fülöpjakab Község Önkormányzatának tulajdoni
érdekeltségébenálló és Fülöpjakab Község közigazgatásiterületén lévő vízi közművek
szolgáltatásait igénybe vevőkre.

Hatósági ármegállapítás

A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a 2007-2011. évre vonatkozóan
a következők:
a.)

Alapdíjak a vízszolgáftatásban, az ÁFA nélkül:

Vízmérő mérete

2007. év

NA 13-25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

110.167.-

349.486.874.1.134.-

2.620.8.563.-

2008. év

Alapdf Ft/hó
2010. év
2009. év

114.—

118.-

173.-

179.-

361.503.906.1.175.2.716.8.875.-

374.521.-

937.1.217.2.811.9.186.-

122.185.387.539.969.1.258.-

2.906.9.498.-

2011. év
126.191.-

399.556.1.001.1.299.3.001.9.809.-

Alapdíjat a fogyasztási helyen beépített bekötési vízmérő után kell megfizetni.
A bekötési vízmérők és elkülönített vízhasználatot méró mellékvízmérók esetében a
bekötési vízmérőre kell alapdíjat felszámítani a bekötési vízmérő mérete alapján

Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretú mérőt kell az alapdíjszámlázásnál alapul
venni.
Közkifolyóknál a beszerelt mérők méret szerinti alapdíjat kell felszámítani.
b.) Fogyasztás mennyiségétől függő legmagasabb hatósági vízdíjak:

Hatósági vízdíj

2007. év
255.-

2008.
év
264.-

VIZDIJ Ft/m
2009. év
2010. év
274.283.-

2011. év
292.-

c.) A megállapított díj a 38/1995.(IV.5.)Kormányrendelet 2. S. (13) bekezdésének a.-c.)
pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségit is tartalmazza.
d.) A hatósági vízdíjtól eltérő díjat a 3. számú Melléklet tartalmazza.
/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.
vízdíjakra az
fogyasztás mennyiségétől függő
/3/ Lakossági és önkormányzati
az
irányadó.
megállapodás
kétoldalú
önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött

/4/ Az / 1/ bekezdésben megállapított díjak a 4. sz. mellékletben foglalt paraméterek
figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Bármely paraméter változása esetén a
megállapított és elfogadott díjat korrigálni kell.

E rendelet alkalmazása szempontjából:
Az alapdíj fiiggetlen a vízfogyasztástól, mely azokat az állandó költségeket tartalmazza,
melyek akkor is felmerülnek, ha a fogyasztó a szolgáltatást nem veszi igénybe, de az
igénybevétel lehetősége adott.
Lakossági célúfogyasztás:
a.) Az, amelyet a szolgáltató elsődlegesen —a természetesen személyek vízszolgáltatási
szükségletének kielégítése érdekében a lakás céljára szolgáló ingatlanoknál nyújt.
b.) Az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási vízszükségletének
kielégítése céljából a közkifolyót használja.
c.) A költségvetési szerveknek a vízhasználata.
d.) Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartását és az üzemeltetését végző
gazdálkodó szervezet felé értékesített vízszolgáltatás,ha az a díjat a bérlő, vagy a
lakástulajdonos felé tovább érvényesíti.
e.) Lakossági szolgáltatást végző tovább számlázó.
Gazdálkodási célúfogyasztás:
a.) Az a fogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak.
Önkormányzatifogyasztónak minősül a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény,
gazdálkodó szervezet.

Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony

A fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszonyt a módosított 38/1995. (IV.5.) sz. Kormány
rendeletre és más vonatkozó jogszabályokra alapozva a BÁCSVÍZ Zrt.-nél alkalmazott, a
szolgáltatási szerződés részét képező érvényes Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.
A díj változása automatikusan közszolgáltatási szerzódésmódosítástjelent, az új díj minden
külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik.
Az illegálisan vizet vételező fogyasztó a mindenkor érvényes ivóvízdíj ötszörösének
megfelelő emelt díjat köteles megfizetni az illegálisan vételezett ivóvíz-mennyiség után. E

rendelet szerint illegális vízvételezésnek minősül a jogszabályoktól, vagy meglévő
szerződéstől eltérő fogyasztás.

Vízfogyasztások megállapítása

/ 1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel, elkülönített
vízhasználatok esetén a mellékvízmérók figyelembe vételével, vízmérő hiányában a rendelet
1. sz. melléklete szerinti átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani.

Vegyes és záró rendelkezések

/1/ Szükség esetén a szolgáltató kezdeményezésére, illetve véleményének kikérése után a
településen a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a polgármester vízkorlátozást
rendelhet el.
/2/ A vízkorlátozásról szóló döntés közzétételéről és végrehajtásáról a Vízkorlátozási Tervben
foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.

/ 1/ Ezen rendelet 2007. év január 1-jével lép hatályba.

Fülöpjakab, 2006. augusztus 10.

Csáki Béla sk.
polgármester

dr. Mészáros László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2006. augusztus 11-én.

dfëMészáros László
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
a

hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról

A „BÁCSVÍZ” Észak-BácsXiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és
Fülöpjakab Község Önkormányzata, a továbbiakbanÖnkormányzat (6115 Fülöpjakab,
Alkotmány u. 1. képviseli: Csáki Béla polgármester) a fogyasztásftiggó vízdíjakról a
2011. évekre vonatkozóan a következő megállapodást kötik:

Az Önkormányzat a
10../2007. (0.0.•15.Ó4.
számú rendeletével megállapította a 2007.
szeptember 1 - 2011. évekre érvényes hatósági vízdíjakat. A szerződő felek megállapodnak
abban, hogy — összhangban a BÁCSVÍZZrt. közgyűlése által 2006. szeptember 4-én a
14/2006. (IX 4.) számú határozatával elfogadott Árszabályzattal— a fogyasztásftiggő
vízdíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási szegmensekbena hatósági díjnál a fogyasztók
számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg.

A 2007. szeptember 10 20110december 31. közötti időszakra vonatkozó díjakat a
következő táblázat tartalmazza:
DÍJ (Ft/m3)

Szolgáltatás díja
2007. év

2008. év

2009. év

2010.év

2011.év

23lr

240,-

248,-

256,-

265,-

Lakossá i közületivízdí'
A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t,

Az Önkormányzat a hivatkozott számú rendeletével megállapítolt fogyasztási víz alapdíjban a
felek eltérést, kedvezményt nem alkalmaznak.
A megállapodás 2007. szeptember 1.-tól 2011. december 31rig érvényes, határozott idejú.

Kecskemét, 2007.

(k c

Fülöpjakab, 2007. augusztus

BÁCSVÍZzrt,

Fülöpjakab Község

Eszak-Bács-Kiskun Megyei
Vízművek Zrto

Kecskemét

2.

15

