Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének
28/2008. (XII.19.) számú rendelete
az ivóvíz- ellátási és szennyvíz- elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és
a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 21/2007. (XII.21.) számú rendelet
módosításáról 1
Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. §-ában foglalt felhatalmazása alapján, figyelemmel a 38/1995. (IV.5.) számú
Kormányrendeletre, az ivóvíz ellátási és szennyvíz- elvezetési szolgáltatás díjainak
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 21/2007. (XII.21.) számú
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja:
1. §
Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1)
A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. évre vonatkozóan a
következők:
a) A 2008. évi alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül
Vízmérő mérete
(mm)
13-20
25-40
50-80
100-200

Értékesítési
irány
Lakossági
Nem lakossági
Lakossági és nem
lakossági

Alapdíj
2009. év
(Ft/db/hó)
520
787
5.560
16.210
26.400

• Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlázásnál alapul
venni.
• Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlannak) úgy
valamennyi vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.
• Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül történik,
havonta csak egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.
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A rendeletet a képviselő-testület a 2008. december 16-i ülésén fogadta el.

• Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen
bekötés) vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete szerinti alapdíjat kell
felszámolni.
• Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban bekötési
mérőre történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérő után
alapdíj nem számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérő
méretét kell alapul venni.
• Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen
bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével azonos mérőméret
szerinti alapdíjat kell felszámolni.
• Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifolyók
esetén a lakossági ármeghatározást kell alkalmazni.
b) Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak:
2009. évi
(Ft/m3)
240, 10
276,70

Megnevezés
Vízdíj:
csatornadíj

c) Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja:
2009. év
(Ft/m3)

Megnevezés
szippantott
szennyvíz fogadási
díja:

415,10

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.

(4)

Önkormányzati fogyasztónak mindősül a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó
intézmény, gazdálkodó szervezet vízfogyasztása.”
2. §

Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

