
Bábonymegyer Község Önkormányzatának 

21/2011. (XII. 16.) rendelete 

az  ivóvíz díjáról  

 

Bábonymegyer Község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1993. évi CIV. törvénnyel 

módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a víziközműből szolgáltatott 

ivóvíz 2012. évi díját az alábbiak szerint állapítja meg. 

 

1.§ 

 

(1) Az Önkormányzat, mint ármegállapító hatóság 2012. évre vonatkozóan úgynevezett 

kéttényezős szolgáltatási díjrendszert állapít meg. A szolgáltatási díj egy rendelkezésre 

állási díjból és egy a fogyasztott mennyiséggel arányos változó díjból áll. 

 

(2) A rendelkezésre állási díj 400- Ft/hó + ÁFA, azaz négyszáz forint/hó + általános forgalmi 

adó, melyet minden fogyasztási hellyel rendelkező fő- vagy mellékmérős szolgáltatási 

szerződéssel ellátott fogyasztónak kötelessége fizetni, függetlenül az általa elfogyasztott 

szolgáltatási mennyiségtől. 

 

(3) A mennyiséggel arányos változó díj 690.- Ft/m
3
 + ÁFA, azaz hatszázkilencven 

forint/köbméter + általános forgalmi adó, melynek alapja a vízmérő órán mért fogyasztási 

mennyiség, illetve annak hiányában a vonatkozó jogszabályok által meghatározott 

átalánymennyiség. 

 

(4) A (3) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is 

tartalmazza. 

 

(5) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért. 

 

(6) Az (2)-(3) bekezdésben megállapított vízdíjat havi rendszerességgel kell megfizetni.  

 

2. § 

 

Az Önkormányzat az 1.§ (2)-(3) bekezdésében az ivóvíz díjaként a legmagasabb hatósági árat 

állapítja meg. 

3.§ 

 

(1)  A vízdíj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – az üzemeltető által készített 

számla alapján postai befizetéssel, vagy átutalással történik. 

 

(2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. 

 

(3) A vízmérő leolvasásának módjáról a fogyasztó és a szolgáltató a fogyasztási szerződésben 

állapodik meg. 

 

4. § 

 

A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg Bábonymegyer Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XII. 23.) számú rendelete hatályát veszti. 

 

Bábonymegyer, 2011. december 14. 

 

Kiss Sándorné                                                                   Dr. Szűts Dóra 

polgármester                                                                             jegyző 
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I N D O K O L Á S 
 

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

21/2011. (XII.16.) számú 

az ivóvízdíj megállapításáról szóló rendelethez 

 

 
Az árak megállapításáról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 10. § (1) „A 

hatósági ár megállapítása - ideértve az áralkalmazási feltételeket is - hivatalból vagy az árat 

érvényesítő vállalkozó kérelmére történhet. Ez utóbbi esetben a kérelmező köteles a hatósági 

árra vonatkozó javaslatát a hatósági ár megállapítója részére egyidejűleg megküldeni.” 

 

A tv. 8. §. (3) bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza: „A legalacsonyabb árat úgy 

kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan működő vállalkozó ráfordításaira fedezetet 

biztosítson, tekintettel az elvonásokra és támogatásokra is.”  

 

A szolgáltató DRV Zrt és Bábonymegyer Község Önkormányzata között hatályban lévő 

üzemeltetési szerződésnek megfelelően a DRV Zrt. megküldte a 2012. évre vonatkozó 

ivóvízdíj kalkulációját. 

 

A javaslat az előző évi díjakhoz képest 2,37 %-os szolgáltatási díjemelést tartalmaz. 

Kéttényezős díj rendszer, az előző évivel azonos, azaz nettó 400 Ft/hó rendelkezésre állási díj 

mellett, a mennyiségarányos váltózó díj nettó 690 Ft/m
3
. 

 

A díjemelési javaslat elfogadható, a szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében indokolt. 

 

 

Bábonymegyer, 2011. december 14. 

 

 

 

         Kiss Sándorné  

          polgármester  

 

 


