Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/1994. (V.19.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E
az ivóvízszolgáltatás, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjára
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII.tv. 7.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az
önkormányzati vízműből szolgáltatott ivóvízdíj, önkormányzati vízközmű által biztosított
szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási- és kezelési díj megállapításáról a következő
rendeletet alkotja:
1.§
(1) E rendelet hatálya Bátonyterenye város közigazgatási területén önkormányzati
tulajdonban lévő vízközmű által biztosított ivóvíz-szolgáltatásba, valamint
szennyvízelvezetésbe, szennyvízkezelésbe bekapcsolt ingatlan tulajdonosára
(fogyasztóra) terjed ki.
(2)17 Az (1) bekezdés szerinti fogyasztó lehet:
a)

lakossági fogyasztó: a részben vagy teljesen lakóépületként, telekként használt
ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója, illetve az, aki az ingatlan fővízmérője
alapján a szolgáltatási díj fizetésére kötelezett, feltéve, hogy a közműves
ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet szerint nem minősül gazdálkodó szervezetnek.

b)

közületi fogyasztó: mindaz, aki nem minősül lakossági fogyasztónak.
2.§17

(1) Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés
hatósági díjának elemei: a szolgáltatási díj és az alapdíj. A szolgáltatási díj a
fogyasztóhelyenként mért vagy átalány alapján igénybe vett szolgáltatás után fizetendő. Az
alapdíj megfizetése fogyasztástól független és mindazon fogyasztó számára kötelező, akik
csatlakoznak az ivóvízrendszerhez.
(2)19 Lakossági ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb hatósági díja
a) alapdíj fogyasztóhelyenként:
200 Ft/hó + Áfa
b) szolgáltatási díj:
415 Ft/m3+Áfa
(2a )19 Közületi fogyasztói ivóvíz
a) alapdíj fogyasztóhelyenként:
b) szolgáltatási díj:

400 Ft/hó +Áfa
430 Ft/m3+Áfa
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(2b)19 Közületi fogyasztói szennyvíz díj
a) alapdíj fogyasztóhelyenként:
b) szolgáltatási díj:

400 Ft/hó +Áfa
395 Ft/m3+Áfa

(3)19 Lakossági szennyvíz díj
a) alapdíj fogyasztóhelyenként:
b) szolgáltatási díj:

200 Ft/hó +Áfa
375 Ft/m3+Áfa

(4) A lakosság által fizetendő ivóvíz-szolgáltatási díj számítási alapja az átutalt állami
támogatással csökkentett ráfordítás összege.
3. §
(1) Az ivóvíz-szolgáltatási díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérőn kell
meghatározni.
(2) A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés díjának alapja a bekötött
ingatlanon felhasznált vízmennyiség, amely független a beszerzés módjától.
4. §16
(1) A szolgáltatást végző szervezet a vízmérőt lakosságnál negyedévente, egyéb
fogyasztóknál havonta köteles leolvasni.
(2) A fogyasztó a díjat számla alapján köteles megfizetni. Lakossági fogyasztóknál az (1)
bekezdés szerinti leolvasási időszakonként két részszámla és egy végszámla kiállítására
kerül sor.
5. §
A szolgáltató szervezet a 2.§-ban megállapított díjat a költségvetési törvény alapján juttatott
támogatás mértékével csökkenteni köteles a lakossági fogyasztó esetében.
5/A. §14
(1)18 Az illegálisan vizet vételező, vagy a szennyvízelvezető közcsatornába illegálisan
szennyvizet vagy csapadékvizet (továbbiakban együtt: szennyvíz) kibocsátó fogyasztó
az illegális fogyasztás után, a fogyasztáskor érvényes szolgáltatási díj megfizetése
mellett, pótdíjat köteles a szolgáltatónak megfizetni. A pótdíj összege 100.000 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj számításának időalapja: a legális
fogyasztás helyreállítása és az illegális fogyasztás megállapítását megelőző legutolsó
leolvasás között időszak, ennek hiányában legfeljebb 5 év.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj számításának mennyiségi alapja: az
illegális fogyasztás megszüntetését követő legális fogyasztás első három hónapja alapján
mért átlagfogyasztásnak, az illegális fogyasztás időtartamára vetített arányos része.
(4) E rendelet szerint illegális fogyasztásnak minősül a meglévő szerződéstől eltérő, illetve
szerződés nélküli fogyasztás annak ellenére, hogy a szolgáltató és a fogyasztó között az
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ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetés szolgáltatásra irányuló jogviszony a szolgáltatás
igénybevételével létrejött.
(5)18
6. §
(1) Ezen rendelet 1994. június 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépése utáni vízmérő leolvasás esetén a korábbi fogyasztás
számlázásakor a mennyiséget havi arányosítással kell megosztani.
(3)16 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja.
7. §
Értelmező rendelkezések:
1. Tulajdonossal azonos elbírálás alá esik a bérlő, kezelő, egyéb jogcímen használó
2. Vízmérő szabályozással azonos a mellékvízmérő is.
3. 2 Szolgáltatást végző szervezet:
Bátonyterenye és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.
Bátonyterenye, 1994. május 19.
N a g y Mihály sk.
polgármester
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R o m h á n y i Gyula sk.
jegyző

Módosította a 4/1995. (III.01.) Ör.sz. rendelet. Hatálybalépés időpontja: 1995. március 1.
Módosította a 25/1995. (XII.30.) Ör.sz. rendelet 2.§-a. Hatálybalépés időpontja: 1996. január 1.
Módosította a 3/1997. III.10.) Ör.sz. rendelet 1.§-a. Hatálybalépés időpontja: 1997. január 1.
Módosította a 19/1997. (XII.31.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 1998. január 1.
Módosította a 15/1998. (XII.30.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 1999. január 1.
Módosította a 23/1999. (XII.30.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2000. január 1.
Módosította a 24/2000. (XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2001. január 1.
Módosította a 19/2001. (XII.22.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2001. december 22.
Módosította a 20/2002. (XII.27.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2002. december 27.
Módosította a 28/2003. (XII.30.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2002. december 30.
Módosította a 25/2004. (XII.29.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2005. január 1.
Módosította a 27/2005. (XII.29.) rendelet. Hatálybalépés időpontja 2006. január 1.
Módosította a 28/2006.(XII.30.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2007. január 1.
Módosította a 4/2007.(II.23.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2007. február 23.
Módosította a 19/2007.(XII.14.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2008. január 1.
Módosította a 19/2009(XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2010. január 1.
Módosította a 18/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2011. január 1.
Módosította a 11/2011.(V.26.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2011. július 1.
Módosította 30/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2011. december 23.

