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RENDELETE
az ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításárólés a szolgálta€sok egyes
kérdéseiről szóló 12/2006-(Vi!l. 9.) rendelet módosíMsára és egységes
foglalására
Az árak megállapításáról szóló 1990„évi
törvényben kapoa fełhatałmazás alapján
Pálmonostora Község Önkormányat Képviselő-testülete az önkormányzat tuląidoni
érdekeltségében lévő vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági dijának
megállapításáról, továbbá a díjalkaimazás feltételeiről a következők szerint rendelkezik.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Pálmonostora Község Önkonnárłymtának tulajdoni érdekeltségében
álló és Pálmonostora Község közigazgatási területén lévő vízi közművek $zoigáltatásait igénybe
vevőlűe-

Hat"gi ármegállapítás
2.

A szolgáltatás düai, mint legmagasabbhatósági díjak a

évre vonatkozóana

következők:
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Alapdűata fogyasztási helyen beépített bekötési vízmérő után kell megfizetni,

A bekötési vízmérők és elkülönítettvízhasmálatot méró mellékvízrnét•5k
esetébena bekötésivízmérőrekell alapdüat felszámítania bekötési vízmérő
mérete alapján.

Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretü mérőt kell az alapdíjszámlázásnál
alapul venni.
Közkifolyókfiál a beszerelt mérők mérete szerinti alapdíjat kell felszámítani„

b-)

Fogyasztás mennyiségétől fiiggŐlegmagasabb hatósági vízdíjak:
Szolgáltatás díja
vüdíj

c.)

DÍJ Ftlm
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év
265
285
275
294

A megállapított díj a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet

év
304

(13) bekezd&ének

arc.) pontjában meghatározoű vízmérők alapján történő számlázás költségeit

is tattalrnazza
A hatósági vízdýtÓIeltérő díjat a

sz. Melléklet tartalmazza.

/2/ Az 11/ bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.

/3/ Lakossági és önkormányzati —fogyasztás mennyiségétől fiiggö —vízdíjakra az önkormányzat
és a BÁCSVÍZ Zit-, között megkötött kétoldalú megállapodás az irányadó-

14/ Az /I/ bekezdésben megállapított díjak a 4. sz. rnell&letben foglalt paraméterek figyelembe
vételével kerültek meghaťrozásra. Bármely paraméter változása esetén a megállapított és
elfogadott díjat korrigálni kell.

E rendelet alkalmazása szempontjából;
Az alapděj figgetlen a vízfogyasztástól, mely azokat az állandó költségeket tartalmazza,

melyek akkor is felmerülnek,ha a fogyasztó a szolgáltatástnem veszi igénybe, de az
igénybevétel lehetősége adott.

Lakossági célúfovasztás-•
a/ AZ? amelyet a szolgáltató els5dIegesen

a természetes személyek vízszolgáĚtatśsi

szükségletének kielégítése érdekében a lakás céljára szolgáló ingatlanoknál nyújt-

b/ Az a vízhasználat,amikor a természetesszemélyivó- és háztaftásivízszükségletének

kielégítése céljából a közkifolyőt használja.
cí A költségvetési szerveknek a vízhasználata-
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U Az önkormányzatituląjdonú bérlakások fenntartásátés üzemeltetésétvégző gazdálkodó
szervezet felé értékesített vízszolgáltatás, ha az a díjat a bérlő, vagy a lakástulajdonos felé
tovább érvényesíti.
el Lakossági szolgáltatást

tovább számlázó.

Gazdálkodásicélúfowasztás:
M Az a fogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak

Önkormányzatifogpasztónakmin5sül a kötelező önkormányzati feladatokat elláíó intézmény,
gazdálkodó szervezet.

Fogyasztó

szolgáltató közötti jogviszony

A fogyasztó és 8 szolgáltató közötfi jogviszonyt a módosftott 38/1995. OV.5.) sz Kormány
Endeletre és mág vonatkozó jogszabályokra alapozva a BÁCSVÍZ Zrt.-nél alkalmazott,
szolgáltatási szerződés részét képező érvényes Általános Szexz6dési Feltételek szabályozzák.

A díj változása automatikusan közszolgáltatási w-erződé.gmódositástjelent,az új dij minden külön
intézked& nélkül az eddig megkötöü érvényes szerződések részévé válik,

Az illegálisan vizet vételezö fogyasztó a mindenkor érvényes ivóvízdíj ötszörösének megfelelő
emelt díjat köteles megfizetni az illegálisanvételezettivóvíz-mennyiségután. E rendelet szerint
illegális vízvételezésnek minősül a jogszabályoktól, vagy meglévő szerződéstöl eltérő fogyasztás-

Vizfowasztisak megállapítása

11/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel, elkülönített vízhasználatok

a metlékvízmérőkfigyelembe vételével, vízmérő hiányában a

szerinti átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapífani„

I. sz melléklete

és záró rendelkezések

flJ Szükség esetén a szolgáltná kezdeményezésére,illetve véleményénekkikétése után a településen
a rendelet Z
a polgármestervíüorlátozńst rendelhet el.
mellékletében foglaltak
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/2/ A vízkoriátozásról szóló döntés közétételéről és végrehajtásáról a Vízkorlátozáši Tervben

foglaltak szerint ajegyzö gondoskodik

II / Ezen rendelet 2007. évjanuár 1-jével lép hatályba

Pálmonostora, 2007* augusztus 29.

/:CŠenki

A

/:Dobosné dr. Patyi Mária:J
jegyző

OSJ

2007-augusztus29-én

került.

dr. Patyi Máriaü
jegyżó
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la SZÁMÚIVDLLÉKLET
(12/2006. (VIII. 9.) sz önkormányzati rendelet hivatkozás)

Vízfogyasztásnál figyelembe vehetö átatánymennyiségek

Lakó-, iidülöingatlanok vízfogyagzfńsánakfigyelembe vehető
átalánymennyiségei
I +) Beépíteű ingatlanok (telkek)

I Udvari csappal: 40 liter/f6/nap
Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal: 60 liter/fö/nap
13 Mint 129 de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-veE.•75 liter/fő/nap
1.4 Épületen belüli* lakáson belüli vízcsappal: 65 liter/fő/nap

1.5Mint az 1.4, de épületen belüliy lakásokon kívüli közös vízöblítéses
WC-vel:
go litet/fö/nap
-6 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC•vreI:
95 liter/föínap

I -7 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízijblítéses WC-vel,
hagyományos tüté$ű
(ffrdöhengeres) fürdőszobával: 120 líter/fč/nap
I S Mint az 1.7, de hagyományos fitésü helyett egyedi, éjszakai
áramfelvételeš
vízmelegítővel: 150 liter/fö/nap
Mint az 1.85 de központi melegvíz-eIlátźËsaI illetőleg nem korlátozott fütésű
egyedi
vízmelegítővel: 180 liter/fö/nap

2.) Házi kertlocsolás

liter/m2/nap

Az ingattan beépítetren területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 százalékának
alapulvételével r

3.) Gépkocsimosás (tömlővel): 400 liter/szgk/hó

4,) Állatállomány itatása sárnos állatonként: 40 liter/darab/nap

5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 métere$ körzetben lakók
száma
szerine 30 liter/fö/nap
6.) A személyi tulajdonban álló vállalkozáson kívüli —nyaralók, üdülők*
házikeltek esetében az
pontokban megállapított áfa!ánymennyiségek alapján évente összesen
5 hónapra (május-szepternber hónapokra) kell az ivóvíz- és csatomadfjaż
felszárnítani.
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KözegSégiigyi intumények vízfogyasztásánakfigyelembevehető
átalánymennnyiségei
l.) Kórházak, szülőotthonok betegágyanként:400 liter/nap
2J Kórházak, szülőotthonok mosodaňzemmel betegágyanként: 600 liter/nap
Szartatótiumok betegágyanként: 200 liter/nap
4F) Szanatóriumnk mosod8űżemmel, dolgozófikénti további: 120 liter/nap
5.) Szakorvosi rendelőintézetek orvosi rnunkËheIyenként: 1750 liter/nap
orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap
6,)
7.) Gyógy$zertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap
8.) Szociáűis otthonok, férőhelyenként: 210 literr/nap
A) Bölcsödék, férőhelyeüként: 135
I. Óvodák, férőhelyenként: 90 Liter/nap

Oktatási intézmények vízfogyagtásáuak figyelembe vehetö átalánymennyiségei

1a) Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképzö intézetek, tantermenként
1.1 zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap
I -2.zuhanyzóval: 600 liter/nap

2.) Napközi01thon, gyengekenként: 50 liter/nap

3-) Diákéűerem,menza

3. I konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap

32 konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap
4.) Diákszálló* étkeztetés nélkül, bentlakónként: 150 liter/nap

Kulturáůiš intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehetö átalánymennyiségei
Filmszfnházk, férőhelyenként: 8 literlnap
2.) Színházhk, férőhelyenként. 18 Liter/nap

3-) Kultúrházak
3.1 állandó üzemmel* büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap
32 idösmk0$ üzemmel* büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap
40 Közkönyvtárak* múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint: g literJfö/nap
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Vendéglátás, üdültetés,elszállásolásvízfogyasztásánakfigelembe vehető
átalánymennyiségei
l.) Szállodák. üdülők, ágyanként
egyc$iűlagos:60 literhap

12 kétcsillagok 90 literJnap
I .3 háromcsillagos: 210 liter/nap
I -4 négycsillagos: 350 liter/nap

I S ötcsillagos: 500 liter/nap

2) Kempingék, fěröhelyenként
2.1 egyc;sillagos: 50 líter/nap
22 kétcsillagos: 70 liter/nap
23 háromcsillagos: 100 liter/nap
2.4 négycsillagos: 200 liter/nap
3.) Motel; féióhelýenként: 150 liter/nap

4.) Éttermek
4. I melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap
4.2 hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap
43
konyha nélkül: 75 liter/adag/nap

4.4 éüeéen-ł, konyhával: 90 liter/adag/nap
5.) Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

9

Sportpályák vízfogyasztásának fiwelernbe vehetö átalánynennyigégei
l.) Spottolók 'létszáma-szerhat:30 liter/ff/nap
2-) Locsolás: 3 liter/m2/nap
3.) Befogadóképesség (közönség)

3 literffö/nap

Egyéb vi2fowasztfsok figyelem be vehető átalńnyžnennyišégei
la) Iroda, hivatal: 30 liter/m2/nap
2-) Közterületek tisztán taxtźsa,esetenként
2-1 burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m
22 a 2vI pont alá nem tartozó utcák parkolóhelyek locsolása: 5 liter/rn2
23 zöldterületek locsolása: 3 literhn
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Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévö üdülőke

idényszAlók, táboroke stb. vízfogaszfása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell

Az VI-119„pont alatti vízfogyasztástaz állandó bejelentettlakosok, az 1/6. pont alattit pedig a

férőhelyek száma szerint kell megállapítani„

Aż átalánymemłyi$égekkiszámításáhozszükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer
köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó
igénybevétellel használt létesíünények figyelembe vehető átalányfogyasztását a IVIIIAV.
valamint a VI-VIL csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves. átlagos
igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnekmeghatározni.

A fel nem sorolt —és nem mért —vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnekműszakitag
megalapozott számítással kell meghatáromi. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.
Pálmonostora, 2001 augusztus 29.

l: senki János:/

cLłu!dv
/:Dob snédr.
Mária:/

alpolgármester

jegyző
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2.SZĄMÚ
(12/2006. (VIII. 9.) sz- önkotmányzati rendelet hivatkozás)

terv
VízkorIátozÁsi
A vízgazdálkodásrólszóló 1995.évi LVII. törvény 15. /4/, /5/, /6/ bekezdésére,valamint a
módosított 38/1995-(IV Korm. rendelet 16. 11/421bekezdésére tekintettel: ha a vízigények
kielégítése érdekében vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé,ennek rendje a következő;

I. Vízkorlátozás
1 Ha felhasmálhafó (szolgáltaiható)vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból

lecsökken, ill- az elhárftásjelentős időigényűés ez idő alatt mennyiségi hiányjelentkezik a
vízellátó rendszerben, akkor a vízhasałá-lat a létfenntartásivízhasžnálat kivételével -

sorrendiség megtartásńval,kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági
követelmények megtaltń.samellett megszüntethetó.
2) Ha a vízhasználat korlátozásátbe kell vezetni, a korlátozás sorrendje a következőt
2,1-

Egyéb célű vízhasználatok: kertöntözés, gépkocsi mosások, úttest locsolások,
22

közterületek és a parkok öntözésének megtiltása.
IL Fokozat
Az I- FOKOZAT-ban érintettekeu tálrnenöen:

a IO m /nap feletfi vízfelhasmélású gazdálkodó szervezetek a közüzemi szolgáltatási
.gerzódésben meghatározott (napi) vízmennyiség 80 %-át vételezhetik a $űtőipar, tejipat
és a húsipar kivételével.
A FOKOZAT-banérintetLekentú.Lmen5en:
a szakaszos vízszolgáltatás
3.) A vízkorlátoüs fokozatainak eltendelésére a BÁC$VÍZ Zit. is tehetjavaslatot- A javaslatra ig
tekintettel a vízkorlátozást a polgármester rendeli elg
IL Közzététel, ellenőrzés

I.)Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a- véglehajtás ellenőrzéséről a jegyző (a
szolgáltató bevonásával) gondoskodik az alábbiak szelinf:
A jegyző a vízkorlátozźs elrendeléséröl értesíti az üzemeltetőt,
'L2. A korlátozást ellenőrizteti.
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A korlátozás végrehąitźsának ellenőrzése önkormányzati és egyben üzemeltetői feladat isaz I- fokomt betartásátZ Az önkormányzat ellenőrzési rendszerében
2.2. A. gazdálkodó szervezetek értesítése, ellenőrzése az üzemeltető feladata.
3- A szakasms

bevezetésénekközzététele a helyben

módon történik-

Ha van működő helyi, frott és elekffonücus sąitó, ott ałrłek e célű igénybevétele indokolt

Pálmonoštora, 2007. augusztus2.9-

('Dobosné dr. Patyi Mária:/

alpolgármester

jegyző
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
(12/2006-(VTIT.9.) szönkormányzati rendelet hivatkozás)

MEGÁLLAPODÁS
hatósági díjtól ertérö vízdíj alkalmazásáról
A -BÁCSVÍZ” Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Máködö
Részvényfńrsaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és
Pálmonostora Közég Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (levelezési
címe:
vízdüakról a
képviseli•
polgármester)a
2007-2011. évekre vonatkozóan a következő megállapodást köti:

Az Önkormányzat a ...12006. ( J. v.) számú rendeletével megállapította a 2007-201la évekre
érvényes hatósági vízdíjakat. A szerződő felek megállapodnakabban, hogy —összhangban a
-én a -.../2006. (.../,.-.) száruú határozatával
BÁCSVŽ
közgyűlése által 2006
a
vízdíjaknál
a lakossági és közületi fogyasztási
Árszabátyzattal
—
fogyasztásfiiggÖ
elfogadott
szegmensekben a hatósági árnál a fogyasztók számára kedvezőbb düakat állapftanak meg.

A 2007-2011-évi díjaknt a következő táblámt tartalmazza:

víZDlJ FT/M3
2007-év 2003. év 2009. év 2010- év 2011.év

Lakossági,közületi vízdf

222-

230.-

238.-

246-

254.-

A díjak nem tarralmazák az ÁFA-t.

Az Onkormáłzyzczt
a hivatkozott számú rendeletével megállapított fogyasztási alapdfJban a felek
eltérést, kedvezményt nem alkalmaznak.
A megállapodás 2007.január 1-től 201 ledecember 31-ig érvényes, határozott idejüPálmonostora, 2007. augusztus 29.

BÁCSVfZZrt

PálmonostoraKözségÖnkormánymia
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4.SZÁMÚMELLÉKLET

Ivó-vízszolgíltatás dijszárnftáselemei
2007

nflációs tényezó
oll.n•nenváltozâs

2008

2009

ovede[emki

100 0%

Dfváltozás

100,00/

103,20/
100 0 0/
0,00/

0,00/0

enlítés

2011

103,50/

103

-l ' övekedês
Fejlesaêsi

2010

0,00/

20%
105 70/

103,70/

0500/
0,00/
103 5 0/

1032%

