
MEGÁLLAPODÁS
hatósági díjtól eltérö csatornadíj alkalmazásáról

A „BÁCSVÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) ésLakitelek Nagyközség Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6065 Lakitelek,Széchenyi krt. 48. képviseli: Felföldi Zoltán polgármester) a fogyasztásfüggő csatornadíjakróla 2011. évre vonatkozóan a következő megállapodást kötik:

Az Önkormányzat a 19/2010. (XII.3.) számú rendeletével megállapította a 2011. január hól.napjától - 2011 december 31-ig érvényes hatósági csatornadíjakat.
A szerzódó felek megállapodnak abban, hogy — összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűléseáltal 2006. szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadottÁrszabályzattal a fogyasztásfüggó csatornadíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási
szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg

A 2011. január hó 1. nap - 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozó díjakat akövetkező táblázat tartalmazza:

Szolgáltatás díja 2011. évi díj (Ft/m3 )

Lakossá i, közületi csatornadí" 221

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

A lakossági, közületi csatornadíj nem tartalmazza a 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak
szerint évente megállapításra kerülő vízterhelési díjat.

Az Önkormányzat a hivatkozott szárnú rendeletével megállapított fogyasztási csatornaalapdíjban a felek eltérést, kedvezményt nem alkalmaznak.

A megállapodás 2011. január l..napjától 2011 december 31 .-ig érvényes, határozott idejú

Lakitelek, 2010. december 3.

BÁCSVÍZ zrt. Lakitelek Nagyközség Önkormányzata

eredotivsi mindenben megegyezu

hiteles másol t,



MEGÁLLAPODÁS
hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról

A „BÁCSVÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmüvek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48. képviseli: Varga Sándor polgármester) a fogyasztásfüggó csatornadíjakról
a 2009. évre vonatkozóan a következő megállapodást kötik:

Az Önkormányzat a 24/2009.(Xll.15.) önkormányzati rendeletével megállapította a 2010.
január hó l.napjától - 2010. december 31 -ig érvényes hatósági csatornadíjakat.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy — összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése
által 2006. szeptember 4-én a 14/2006. (IX. 4.) számú határozatával elfogadott
Árszabályzattal — a fogyasztásfüggó csatornadíjaknál a lakossági és közületi fogyasztási
szegmensekben a hatósági díjnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat állapítanak meg.

A 2010. január hó 1. nap - 2010. december 31. közötti időszakra vonatkozó díjakat a
következő táblázat tartalmazza:

Szolgáltatás díja 2009. évi díj (Ft/m 3 )

Lakossá i, közületi csatornadf 221

A díjak nem tanalmazzák az ÁFA-t.

A lakossági, közületi csatornadíj nem tattalmazza a 2003. évi LXXXIX. törvényben foglaltak
szerint évente megállapításra kerülő vízterhelési díjat.

Az Önkormányzat a hivatkozott számú rendeletével megállapított fogyasztási csatorna
alapdíjban a felek eltérést, kedvezményt nem alkalmaznak.

A megállapodás 2010. január l..napjától — 2010. december 31 .-ig érvényeshatározott idejú.

Lakitelek, 2009. december 14.

BÁCSVJąą-y. Lakitelek agyközség Önkormányzata


