Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2000. (XII.29.) számú rendelete
a viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról
(a 13/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelettel megállapított egységes szerkezetben)
Balatonszőlős Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvéy
7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján s előzetesen egyeztetve Pécsely község
Önkormányzatának Képviselő-testületével és a viziközművet üzemeltető Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű ZRt.-vel, az alábbi rendeletet alkotja meg:
1.§
(1) A Képviselő-testület a balatonszőlősi és pécselyi önkormányzatok közös tulajdonában lévő
viziközműből szolgáltatott ivóvízért, 2012. évi díjat (továbbiakban vízdíj) 234,70 Ft/m3összegben
állapítja meg, melyből az üzemeltetés díja: 174,70 Ft/m3, a bérleti díj: 60,00 Ft/m3.1
(2) A megadott díjak az Áfa-t nem tartalmazzák, annak felszámítása a törvényes előírásoknak
megfelelően történik.
(3) A fogyasztó az ivóvíz mennyiségétől függetlenül szolgáltatási alapdíj megfizetésére köteles,
melynek összege az alábbiak szerint alakul:
Fogyasztásmérő
Havi alapdíj
átmérője mm-ben
Ft/hó
NA
13
60 Ft + ÁFA
NA
20
270 Ft + ÁFA
NA
25
500 Ft + ÁFA
NA
30
800 Ft + ÁFA
NA
40
1.600 Ft + ÁFA
NA
50
2.500 Ft + ÁFA
NA
80
5.000 Ft + ÁFA
NA
100
8.000 Ft + ÁFA
NA
150
10.000 Ft + ÁFA
NA
200
15.000 Ft + ÁFA
2.§
(1)A fogyasztók által fizetendő vízdíj alapja a vízmérővel mért ivóvízmennyiség.
(2) A vízmérők leolvasásával, a vízdíjak számlázásával illetőleg beszedésével kapcsolatos
feladatokat – az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződés szerint – a Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű ZR. Nagyvázsonyi Üzemmérnöksége látja el.
3.§
A vízdíj meg nem fizetése esetén, adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, behajtására az
adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 93.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
4.§
(1) Ezen rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Balatonszőlős Község Önkormányzatának 14/2000
(XII.29.) rendeletét módosító 5/2010. (XII. 20.) rendelete hatályát veszti.
Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. december 12.
Jurics Tamás
körjegyző
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Az 1.§ (1) bekezdés szövegét megállapította, a 13/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2012. 01. 01-től.

1

