Dunabogdány Község Önkormányzatának
1/2000. (I.10.) Önk. számú rendelete
a közmőves vízellátás és a vízdíjfizetés szabályairól
(Egységes szerkezetben a 13/2001. (XII.14.), 20/2002. (XII.19.), 7/2003. (IV.1.), 18/2003. (XII.22.), 14/2004. (XII. 23.),
16/2005. (XII 9.), 15 /2006. (XII.18.), 16 /2007. (XII. 19.), 7/2008.(VI.10.), 1 /2008 (I. 17.), 24 /2008. (XII. 31),
9/2009.(VI.24.), 12 /2009. (XI. 24), 16/2010. (XII.23.), 2/2011. (XI.14.), 20/2011. (XII. 9.) módosító rendelettel)

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában, valamint a 38/1995. (IV.5.)
Korm. sz. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján Dunabogdány Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete a következı rendeletet alkotja:
1. §
(1)

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmőbıl a lakosság számára szolgáltatott ivóvíz díja:1
alapdíj:
m3-díj:

(2)

Az önkormányzati tulajdonú
szennyvízelvezetés díja: 2

250,- Ft/hó/fogyasztóhely + ÁFA
315,- Ft/m3 + ÁFA
közüzemi

vízmőbıl

a

lakosság

számára

szolgáltatott

alapdíj: a Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott lakossági díjjal megegyezı
m3-díj: a Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott lakossági díjjal megegyezı.
(3)

Az Önkormányzat a fentieknek megfelelıen kéri a lakossági önköltségi támogatás igénylését. Az
elszámolás alapja a mindenkori vízfogyasztás.
1/A. §

(1)

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízmőbıl a közületek számára szolgáltatott ivóvíz díja:
390,- Ft/m3 + ÁFA.3

(2)

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamő által a közületek számára szolgáltatott
szennyvízelvezetés díja: 429,- Ft/m3 + ÁFA.4
2. §

Az 1. §-ban megállapított vízdíjat az üzemeltetınek a lakossági fogyasztók esetében legalább olyan
mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékő támogatást a díj mérséklése céljából kap.
3. §
(1)

A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel, vízmérı hiányában átalányban
kell meghatározni.

(2)

Az átalány mértéke lakó- és üdülıingatlanok esetében:
a) közkifolyókon fogyasztott víz tekintetében 2 km-es körzetben ingatlanonként 75 liter/nap,
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b) házikert locsolására: az ingatlan beépítetlen alapterületének 50 %-a figyelembe vételével 1
liter/m2/nap,
c) gépkocsi-mosás céljára: 400 liter/szgk/hó.
4. §
A vízmérık leolvasásának és a számlázásnak a rendjét az üzemeltetı vezérigazgatója határozza meg.
5. §
(1)

Víziközmő-fejlesztés (bekötés, mennyiségnövelés) esetén - ha a költségek az igénylıt más módon
nem terhelik - a VÍZMŐ tulajdonosa részére víziközmő-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A
hozzájárulás mértéke:
a) ivóvízellátás esetén 140.000,- Ft + ÁFA (átlagosan 1 m3/nap fogyasztása esetén) 5
b) szennyvízelvezetés és tisztítás esetén: 200.000,- Ft +ÁFA (átlagosan 1 m3/nap esetén)6
Ha a szennyvízrendszerre történı rákapcsolódás ún. nyomott rendszerre történik, akkor a
térítési díj összege: 100.000,- Ft +ÁFA (átlagosan 1 m3/nap esetén)

(2)

Azokban az esetekben, amikor a csatlakozáshoz szükséges törzshálózat bıvítését az érdekeltek
valósítják meg:
Ivóvízellátásnál:
a) állandó fogyasztó esetében: 65.000 Ft + ÁFA (átlagosan 1 m3/nap fogyasztása esetén)
b) idény-fogyasztó esetében: 80.000 Ft + ÁFA (átlagosan 1 m3/nap fogyasztása esetén)
Szennyvízelvezetésnél és -tisztításnál: 65.000 Ft + ÁFA (átlagosan 1 m3/nap esetén)
Szennyvízelvezetésnél a lakossági hozzájárulás ÁFA-mentes.

(3)

A víziközmő-fejlesztési hozzájárulás kizárólag a víziközmő fejlesztésére fordítható.
6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 9/1999. (VII.19.) Önk. sz. rendelet
hatályát veszti. A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Dunabogdány, 2000. január 10.
Schuszter József
polgármester

A rendelet kihirdetésre került.
Dunabogdány, 2000. január 10.
Dr. Kálmán József
jegyzı
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