
TAGYON KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
  

14 /2009. (XII. 14 .)
RENDELETE

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapításáról 

Tagyon  község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  „árak  megállapításáról”  szóló  – 
többször  módosított  –  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  7. §  (1)  bekezdésének  és  11. §  (1) 
bekezdésének  felhatalmazása  alapján  a  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz  árának 
megállapításáról  a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

Áralkalmazási feltételek

1. §

A rendelet  hatálya  kiterjed  Tagyon  község  közigazgatási  területén  a  közüzemi  vízellátást 
biztosító  BAKONYKARSZT  Részvénytársaságra  (a  továbbiakban  szolgáltató),  és  a 
szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra.

2. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

  Fogyasztó
a) az ingatlan tulajdonosa,
b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási szerződés 

nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.

3. §

(1)  A  képviselő-testület  a  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  Tagyon  község 
közigazgatási területén fizetendő vízdíjat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2)  A  közkifolyók  vizét  –  háztartási  szükségletük  kielégítése  céljára  –  csak  a  közműves 
vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.

4. §

 (1) Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztás 
       esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj 
       mérséklése céljából kap. 



(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel kell meghatározni. Az 
ingatlanon mért vízhasználat szempontjából a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség az 
irányadó.  A  bekötési  vízmérő  és  az  elkülönített  vízhasználatokat  mérő  mellékmérők 
fogyasztási különbözete a bekötési vízmérő szerinti fogyasztót terheli. 

(3)  Ha  a  díjelszámolás  alapjául  szolgáló  bekötési  vízmérő  nem mér,  rendellenesen  vagy 
hibásan működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 
365 nap összes  fogyasztásából  egy napra számított  átlagfogyasztás  és a meghibásodás 
napjának  elfogadott  határnapot  megelőző  legutolsó  leolvasás  napjától  eltelt  napok 
számának szorzataként kell megállapítani (arányosítás).

(4)  Kivételes  esetben,  ha  a  (3)  bekezdés  szerinti  arányosításra  lehetőség  nincs  (pl.  új 
fogyasztó),  a fogyasztást  átalány alapján kell  meghatározni.  Az átalány számításánál  a 
47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerint kell eljárni. Amennyiben 
az átalányszámítás sem alkalmazható, a számlázás alapjául szolgáló fogyasztást műszaki 
becsléssel kell meghatározni. 

II. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

A  jelen  rendeletben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  „közműves  ivóvízellátásról,  és  a 
közműves szennyvízelvezetésről” szóló, jelenleg hatályos 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 
rendelkezései irányadók.

8. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatályba lépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, 
a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás 
előtti és utáni időszakra.

 (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
       2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető 
       szabályozást tartalmaz.

(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2009. (VII.31.)  rendelet.

Steierlein István Sólyom Gyuláné dr.
polgármester körjegyző 

A kihirdetés napja: 2009. december 14.

Sólyom Gyuláné dr

       körjegyző.



1. számú melléklet

TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2009 (XII.14 .)

RENDELETÉHEZ

1.Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott 
ivóvízért a fogyasztás mennyiségével arányosan fizetendő 
díj

288, 10 Ft/m3 + ÁFA

és a  fogyasztás mennyiségétől független alapdíj összege.

Az alapdíj összege:

Fogyasztásmérő átmérője Havi alapdíj

NA 13 160.- Ft/hó + ÁFA
NA 20 320.- Ft/hó + ÁFA
NA 25 600.- Ft/hó + ÁFA
NA 30 950.- Ft/hó + ÁFA
NA 40         1.900.- Ft/hó + ÁFA
NA 50         3.000.- Ft/hó + ÁFA
NA 80         6.000.- Ft/hó + ÁFA
NA 100         9.500.- Ft/hó + ÁFA
NA 150                   12.000.- Ft/hó + ÁFA
NA 200                                         18.000.- Ft/hó + ÁFA


