BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
15/2011. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A VÍZIKÖZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZDÍJ, SZENNYVÍZELVEZETÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS KEZELÉS DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Babót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Lakossági fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet
kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel,
b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített
telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő ingatlan
vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg,
c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének kielégítése
céljából kizárólag a közkifolyót használja,
d) az a), b), c) ponttal összefüggő szennyvízkibocsátás.
2. Intézményi fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amelyet Babót Község Önkormányzata és intézményei ellátására használ
fel,
b) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatal és az intézmények az ivóvizet közfeladat
ellátásra használják fel,
c) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatal, intézmény, továbbá, amikor az orvosi
rendelő az ivóvizet közfeladat ellátására használják fel,
d) az a), b), c) ponttal összefüggő szennyvízkibocsátás.
3. Közületi fogyasztás: az a fogyasztás, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi
fogyasztásnak.
Ivóvíz szolgáltatás díja (05511 SZTJ szám)1
2. §
Az ivóvíz szolgáltatásért fizetendő kéttényezős díj fogyasztói csoportonként a következők szerint kerül
megállapításra:
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A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(1) Alapdíj:
Lakosság
átalánydijas
NA 13 mellékvízmérő
NA 13 vízmérő
NA 20 mellékvízmérő
NA 20 vízmérő
NA 25 mellékvízmérő
NA 25 vízmérő
NA 30 vízmérő
NA 40 vízmérő
NA 50 vízmérő
NA 65 vízmérő
NA 80 vízmérő
NA 100 vízmérő
NA 150 vízmérő
NA 200 vízmérő

Intézmény

270 Ft/hó
270 Ft/hó
270 Ft/hó
650 Ft/hó
1 035 Ft/hó
1 370 Ft/hó
1 950 Ft/hó
2 730 Ft/hó
5 450 Ft/hó
10 890 Ft/hó
12 960 Ft/hó
14 960 Ft/hó
20 400 Ft/hó
27 200 Ft/hó
38 880 Ft/hó

(2) Fogyasztástól függő m3 díj:
a) Lakossági:
b) Intézményi:
c) Közületi:

Közület

270 Ft/hó
270 Ft/hó
270 Ft/hó
650 Ft/hó
1 035 Ft/hó
1 370 Ft/hó
1 950 Ft/hó
2 730 Ft/hó
5 450 Ft/hó
10 890 Ft/hó
12 960 Ft/hó
14 960 Ft/hó
20 400 Ft/hó
27 200 Ft/hó
38 880 Ft/hó

280 Ft/hó
280 Ft/hó
280 Ft/hó
1100Ft/hó
1100Ft/hó
2010 Ft/hó
2010 Ft/hó
2840 Ft/hó
5 700 Ft/hó
11400 Ft/hó
13550 Ft/hó
15670 Ft/hó
21380 Ft/hó
28500 Ft/hó
42760 Ft/hó

195 Ft/m3 + ÁFA
195 Ft/m3 + ÁFA
225 Ft/m3 + ÁFA

(3) Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy egészben közüzemi
ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez viszonyított vízértékesítési mennyiség
növekményre a következő kedvezményeket veheti igénybe:
50 000 m³ alatt
20%
50 001-100 000 m³-ig
25%
100 001-200 000 m³-ig
30%
200 001 m³ fölött
35%
Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja (18111-1-2 SZTJ szám)2
3. §
A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja a következők szerint kerül megállapításra:
(1) Fogyasztástól függő m3 díj:
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a) Lakossági díj környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
Lakossági díj:

388 Ft/m3
6 Ft/m3
394 Ft/m3

b) Intézményi díj környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
Intézményi díj:

388 Ft/m3
6 Ft/m3
394 Ft/m3

A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

c) Közületi díj környezetterhelési díj nélkül:
Környezetterhelési díj:
Közületi díj:

454 Ft/m3
6 Ft/m3
460 Ft/m3

(2) Kisnyomású rendszereken elvezetett szennyvízszolgáltatás fogyasztástól függő m3 díja az (1)
bekezdésben szereplő díj 7,- Ft-tal növelt összege.
(3) Egyesített szennyvízcsatorna használat esetén a csapadékvíz- elvezetés díja:
394 Ft/m3
394 Ft/m3
460 Ft/m3

a) Lakossági:
b) Intézményi:
c) Közületi:
Locsolási kedvezmény
4. §

3. § (1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízcsatorna használati díj számításánál a
május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált
mennyiségét kell figyelembe venni.
(2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak legkésőbb április
15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére.
(3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció csak annak a fogyasztónak adható, aki
rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, illetve
locsolómérővel, illetve a kedvezmény iránti igényét a 2. pontban meghatározott időpontig a szolgáltató
részére benyújtotta.
(4) A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány
ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható.
(5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál
utasíthatja el, akinek:
a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton
kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat –
vízbeszerzési lehetősége van.
b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli
díjhátraléka van.
(6) A lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek azonosak az
állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló 8/2000.(X.18.)
KöViM rendelet 1. mellékletében található átalánymennyiségekkel.
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1- jén lép hatályba.
(2) 2012. január 1-jén hatályát veszti a
− 14/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj,
szennyvízelvezetés szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról, valamint a

− 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet a víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj,
szennyvízelvezetés szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 14/2010. (II.
28. ) önkormányzati rendelet módosításáról.
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