
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

13/2010. / XII. 20./ önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. S. / V bekezdésében
foglaltak alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. S (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeleťet alkotja.

1. S (1) A rendelet hatálya kiterjed Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat közigazgatási
területén a közüzemi vízmúból szolgáltatott ivóvíz szolgáltatást igénybe vevő

fogyasztókra.

(2) A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó a közüzemi vízmúból szolgáltatott

ivóvíz szolgáltatást igénybevevó ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az
ingatlant egyéb jogcímen használó is, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal,

hanem vele jött létre.

2. S (1) Az önkormányzat az önkormányzati tulajdonéí közüzemi vízmúb61 szolgáltatott
ivóvízért

a) - legmagasabb árként 4288. Ft/m 3

b) fogyasztóhelyenként havon a 168.- Ft alapdíjat állapít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtétel a számlázási költséget is tartalmazza.
Nem tartalmazza az általános forgalmi adót.

(3) Nem kell díjat fizetni a közmúhálózatb#n lévő tűzcsapról a túzoltáshoz felhasznált
vízért.

(4) A 2. (1) bekezdésében megállapított díjat a lakossági fogyasztók esetében olyan
mértékben kell csökkenteni, amilyen mértékú a díj mérséklése céljából biztosított
támogatás.

(5) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában
a rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni.

(6) A lakossági fogyasztók esetében a vízmérőt félévente lehetőleg ugyanazon a napon

kell leolvasni és végszámlát kéšzíteni. Havonta részszámlát kell készíteni a megelőző
időszak fogyasztásának alapul Vételével.

3. S (1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmúb61 szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról

szóló 16/2008. /XII. 23./ önkormányzati rendelet és az azt módosító 7/2009./VI. 29./
önkormányzati rendelet 5. 5-a, a 9/2009,/IX.15./ önkormányzati rendelet 1. (11)
bekezdése, a 15/2009." XII. 21J önkormányzati rendelet 3. 5-a,

(2) Ha a rendelet hatálýba lépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számítás
alapjául szolgáló mennyiséget idóarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni
időszakra. A díjváltRzás előtti időszakra számított mennyiséget az arra érvényes díjjal
kell számítani.
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(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. Cikk (3)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Öcsöd, 2010. december 6.

Molnár Bálint
polgármester

Komlós Lajosné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2010. december 20-án.

Komlós Lajosné

jegyző



Melléklet

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmúból szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról szóló 13/2010. /XII. 20J önkormányzati rendelethez

Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány mennyiségei

1. Beépített ingatlanok /telkek/

1.1. udvari csappal

1.2. épületen belül, de lakásokon kívüli közös vízcsappal

"vízöblítéses WC nélkül/
60 1/f6/nap

1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal "vízöblítéses

WC nélkül/

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös

vízöblítéses WC-vel

1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses

WC-vel

1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses

WC-vel, hagyományos fútésú /fürdőhengeres / fürdőszobával

1.8. mint 1.7., de hagyományos fútésú helyett egyedi, éjszakai

áramfelvételes vízmelegítővel

1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem

korlátozott fútésú egyedi vízmelegítővel

2. Házi kert locsolás

az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan

terület 50 %-ának alapul vételével

3. Gépkocsi mosás /tömlóvel/

4. Állatállomány itatása számos állatonként

5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es

körzetben lakók száma szerint

40 1/fó/nap

75 1/fó/nap

65 1/fŐ/nap

80 1/fő/nap

95 1/fó/nap

120 1/fó/nap

150 1/fó/nap

180 1/fó/nap

1 i/m2/nap

400 1/db/nap

40 1/db/nap

30 1/fó/nap

6. A személyi tulajdonban álló — vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házi kertek

esetében az 1.1-3. és az 5. pontban megállapított átalány mennyiségek alapján évente

összesen öt hónapra /május-szeptember hónapokra/ kell az ivóvíz díjat felszámítani.



Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 9. napján

megtartott ülésének
Jegyzőkönyve
1/2012/11.9./ számú testületi határozat

A Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadásáról

2/2012/11. 9./ számú testületi határozat

A 2012. évi közművelődési terv jóváhagyásáról

3/2012/11. 9./ számú testületi határozat

2012. évi költségvetésről szól javaslat véleményezéséről

1/2012.(11. 10.) önkormányzati rendelet

Az egyes közszolgáltatások díját megállapító önkormányzati rendeletek

hatályon kívül helyezéséről

2/2012.(11. 10.) önkormányzati rendelet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és

Működési Szabályzata módosításáról

3/2012.(11. 10.) önkormányzati rendelet

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

4/2012.(11. 10.) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

5/2012.(11. 10.) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

4/2012.1/11. 9./ számú testületi határozat

Intézkedési terv a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal helyszíni

törvényességi ellenőrzése megállapításainak végrehajtására

5/2012./11. 9./ számú testületi határozat

BetűNet Média- és Hírügynökség támogatásáról

6/2012./11. 9./ számú testületi határozat

Országzászló állításáról

A Víziközmú törvény január 1-től megvonja a Képviselő-testülettől az

ármegállapító jogkört a vízdíj esetében. A miniszter hatáskörébe utalja a vízdíj

megállapításának jogkörét. A javaslat azt tartalmazza, hogy a Képviselő-testület

a hatáskör hiányában a vízdíjat megállapító rendeletét helyezze hatályon kívül.

A vízdíjat az átmeneti időszakban bruttó 4,2 0/0-kal emelheti a szolgáltató,

amelyről a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadta a

közleményt.


