Németbánya község Önkormányzat
Képviselő-testületének 13/2011.(XII.2.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról.
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§.-ában kapott felhatalmazás alapján Németbánya
község Önkormányzat képviselő-testülete a következő rendletét alkotja:
1.§
(1) Németbánya Község Önkormányzat közigazgatási területén, a Bakonykarszt Víz- és Catornamű Rt.
mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonban álló víziközműből szolgáltatott ivóvízért a (3) bekezdésben foglaltak kivételével, a Rendelet 1 sz. mellékletében
meghatározott díjat kötelező fizetni.
(2) A rendelet 1. sz. mellékletében megállapított ivóvízdíj magában foglalja a 38/1995.(IV.5.) korm.
Rendeletben meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is.
(3) Nem kell díjat fizetni, a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért.
2.§
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában pedig a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott általány alapján kell megállapítani.
(2) A fogyasztó, a tulajdonában (használatában) álló ingatlanon elhelyezett ivóvíz fogyasztásmérő
kaliberének függvényében, az elfogyasztott ivóvíz díján felül, köteles havi alapdíjat fizetni. Az alapdíj
mértékét, a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.
(3) Azon ingatlantulajdonos, illetve ingatlant egyéb jogcímen használó, aki az ingatlanon keletkezett
szennyvizet mérés nélkül vezeti és azt igénybevett vizet nem, vagy nem kizárólag a közművel
vízellátásból szerzi be, a beszerzett vízmennyiség mérésére hiteles vízmérőt köteles működtetni, s a
mért mennyiségről köteles a szolgáltatót tájékoztatni, aki az adatszolgáltatás valódiságát jogosult
ellenőrizni.
3.§
(1) A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 13/2010.(XII.23.) rendelete.
Németbánya, 2011. november 30.
Blaskovits Zoltán
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Kihirdetve: Németbánya, 2011. december 2.
Bárány Péter
Körjegyző

1.

melléklet

1.

Önkormányzati tulajdonú vízi- közműből szolgáltatott ivóvízdíj mértéke:

Ivóvízdíj:
Lakossági: 271.40 Ft+Áfa/m3
2.

A Fogyasztó a tulajdonában (használatában) álló ingatlanon elhelyezett ivóvíz fogyasztásmérő
kaliberének függvényében, az elfogyasztott ivóvíz díján felül, köteles havi alapdíjat fizetni.
Fogyasztásmérő átmérője mm-ben

Havi alapdíj (Ft/hónap)

NA13

160

NA 20

320

NA25

600

NA30

950

NA40

1.900

NA50

3.000

NA80

6.000

NA100

9.500

NA150

12.000

NA200

18.000

