GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
18/2003. (XII. 18.) ÖR. SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI
SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRİL

Geszt Község Képviselı-testülete Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvényben, Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § /1/
bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV. 5.) számú Kormányrendeletre – a
továbbiakban R. - figyelemmel az önkormányzat tulajdoni érdekeltségekben lévı vízi közmőrıl
szolgáltatott ivóvízszolgáltatás egyes kérdéseivel kapcsolatos szabályokat az alábbi módon
állapítják meg.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Geszt Község Önkormányzatának tulajdoni érdekeltségében álló és
Geszt Község közigazgatási területén lévı vízi közmővek szolgáltatásait igénybe vevıkre.
Hatósági ármegállapítás
2. §
A rendelet 2. § (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2009. január 1.-tıl a következık:

(1)

a.) A 2009. január 1-tıl érvényes alapdíjak, ÁFA nélkül

Idıszak

Lakossági

Nem
lakossági

13 - 20 mm

13 – 20 mm

Lakossági és nem lakossági
25 - 40 mm

50 - 80 mm

100 - 200 mm

[ Ft/darab/hó ]

2009. év
•
•
•
•
•
•
•

520

787

5.560

16. 210

26. 400

Kombinált vízmérıknél a nagyobb mérető mérıt kell az alapdíjszámlázásnál alapul venni.
Ha két vagy több bekötési vízmérıje van a számlázási helynek (ingatlannak) úgy
valamennyi vízmérı szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.
Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérın keresztül történik, havonta csak
egy, a legnagyobb vízmérıméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.
Lakossági fogyasztóknál a mellékmérı nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés)
vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérı mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni.
Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérı és mellékmérı kapcsolatban bekötési mérıre
történı számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérı után alapdíj nem
számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérı méretét kell alapul venni.
Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérı nélküli és az egyedi átalányos (méretlen
bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötıvezetékek méretével azonos mérıméret szerinti
alapdíjat kell felszámolni.
Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérı nélküli közkifolyók esetén a
lakossági módot kell alkalmazni.
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b.)

Fogyasztás mennyiségétıl függı hatósági vízdíjak, rekonstrukciós díjakkal növelve, az ÁFA
nélkül:

2009. év
Szegmensek

Vízdíjak
[ Ft/ m3 ]

hatósági

315,10

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.
/3/ Lakossági és önkormányzati- fogyasztás mennyiségétıl függı – vízdíjakra az önkormányzat és a
Békés Megyei Vízmővek Vállalat között megkötött kétoldalú megállapodás az irányadó.
/4/ Önkormányzati fogyasztónak minısül a kötelezı önkormányzati feladatokat ellátó intézmény,
gazdálkodó szervezet vízfogyasztása.
Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony
3. §
A fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszonyt a módosított 38/1995. (IV. 5.) sz. Korm. rendeletre
és más vonatkozó szabályokra alapozva a Békés Megyei Vízmővek Vállalat Igazgatóságának
határozata alapján a szolgáltatási szerzıdés részét képezı érvényes Általános Szerzıdési Feltételek
szabályozzák.
Vízfogyasztások megállapítása
4. §
/1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérıvel, elkülönített vízhasználatok
esetén a mellékmérık figyelembe vételével, vízmérı hiányában a rendelet 1. sz. melléklete szerinti
átalánnyal, illetve mőszaki becsléssel kell megállapítani.
/2/ A számlázásnak, a mérıeszköz leolvasásának és a számla kiegyenlítésének a módját a
fogyasztóval megkötött szerzıdésnek kell tartalmaznia.
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
/1/ Szükség esetén a szolgáltató kezdeményezésére, illetve véleményének kikérése után a
településen a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a polgármester vízkorlátozást rendelhet
el.
/2/ A vízkorlátozásról szóló döntés közzétételérıl és végrehajtásáról a Vízkorlátozási Tervben
foglaltak szerint a jegyzı gondoskodik.
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7. §
/1/ Ezen rendelet 2004. év január 1-ével lép hatályba.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a 10/1999. /XI. 30./ ÖR., 13/2000. /XI. 30./ ÖR.
Önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Geszt, 2003. december 11.

Fábián Zsuzsanna
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2003. 12. 18-án.
Tárnok Lászlóné
jegyzı

Tárnok Lászlóné
jegyzı
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MEGÁLLAPODÁS
a
hatósági díjtól eltérı vízdíj alkalmazásáról
A Békés Megyei Vízmővek Zrt., a továbbiakban Vízmővek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)
és Geszt Község Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (5734 Geszt, Kossuth u. 1.) a
fogyasztásfüggı vízdíjakról 2009. január 1-jétıl a következı megállapodást köti:
Az Önkormányzat 17/2008. (XII. 16.) KT. számú rendeletével megállapította a 2009. január 1jétıl érvényes hatósági vízdíjakat. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztásfüggı
vízdíjaknál az egyes fogyasztási szegmensekben a hatósági árnál a fogyasztók számára kedvezıbb
díjakat állapítanak meg.

A 2009. január 1-jétıl érvényes díjakat a következı táblázat tartalmazza:
Megnevezés

Vízdíjak
[Ft/m3]

Lakossági fogyasztó

193,60

Önkormányzati fogyasztó

269,50

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

A megállapodás 2009. január 1-jétıl – 2009. december 31-ig érvényes, határozott idejő.

Geszt, 2008, december 15.

……………………………….
Békés Megyei Vízmővek Zrt.

………………………………….
Geszt Község Önkormányzata

