Báránd Község Önkormányzata Képviselı-testületének
20/2006. (XI. 30.) KT rendelete
az ivóvíz-szolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdése alapján az ivóvíz szolgáltatási díjak
megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed Báránd község közigazgatási területén közmőves ivóvíz
szolgáltatást igénybevevı természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel
nem rendelkezı gazdasági társaságokra (továbbiakban: fogyasztókra).

2. §
(1) A szolgáltatott ivóvíz díjának elemei:
- állandó költségek fedezetének díja
- köbméterenkénti üzemeltetési díj
(2) Az ivóvíz-szolgáltatás rendelkezésre állásáért állandó költségek fedezetének díját, míg a
szolgáltatott ivóvíz mennyisége után köbméterenkénti üzemeltetési díjat kell fizetni.

3. §
(1) Az állandó költségek fedezetének díját a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási
jogviszony fennállása alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszőnése,
illetve keletkezése hó közben következik be, akkor az állandó költség fizetési
kötelezettséget az idıtartammal arányosan kell meghatározni.
(2) A köbméterenkénti üzemeltetési díjat a tényleges fogyasztás után kell fizetni.

4. §
(1) A közkifolyóról vételezı fogyasztó, aki a közkifolyó 150 méteres körzetében lakik és
ingatlana nincs bekötve a közmőves vízellátásba, a háztartási szükségletének kielégítése
céljára fogyasztott víz után köteles vízdíjat fizetni az alábbiak szerint:
a) A vízfogyasztás mennyisége vízmérı hiányában átalánnyal kerül meghatározásra,
mértéke 30 l/fı/nap, díja azonos a mindenkori lakossági fogyasztó részére
megállapított ivóvíz-szolgáltatás díjával.

b) Az érintettek körét az Önkormányzat közli a szolgáltatóval, aki a vízdíjat az érintettek
részére közvetlenül kiszámlázza.

(2) A közterületen lévı tőzcsapról tőzoltási célra történı igénybevétel esetén fogyasztott víz
díját az önkormányzat fizeti meg.
(3) A közkifolyónak nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pl. építkezés, gépkocsi mosás)
céljára, illetıleg a víznek a közterületen lévı tőzcsapról nem tőzoltási célra történı
rendszeres igénybevételéhez a szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges. A
felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérı köteles megfizetni.

5. §
A fogyasztó
- üzemeltetési díjként 288,10 Ft/m3
- állandó költségek fedezetének díjaként 270 Ft/hó/ fogyasztási hely összeget köteles
fizetni.
(A díjak az áfa-t nem tartalmazzák)

6. §
(1) A rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatályba lépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget idıarányosan kell megosztani a
díjváltozás elıtti és utáni idıszakra.

Báránd, 2006. november 30.

Kiss Sándor
Polgármester
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