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TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Ivóvíz fogyasztási díjának  megállapításáról szóló  rendelet módosítása

Készítette:       Dr. Hunyadkürti Szilvia, jegyző
Előterjesztő:   Molnár Csaba, polgármester

 Dr. Hunyadkürti Szilvia, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fővárosi Vízművek Zrt, a Budapest Főváros Közgyűlésének 73/2009 (XII. 10) számú 
rendelet alapján megküldte az ivóvíz fogyasztási díjmértékére vonatkozó jívaslatát.

Az ivóvíz fogyasztási díj 2010. évi mértéke 182,7 Ft/m3+ÁFA, a 2009. évben a fogyasztási 
díj mértéke 180,5 Ft/m3+ÁFA volt.

A nem lakossági ivóvíz alapdíj 2010. évi mértéke:

 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft.
 0m3-nél nagyobb, legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 

11.760 Ft +ÁFA.
 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 

42,960 Ft+ÁFA.
 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 70.200 Ft+ÁFA.

A lakossági ivóvíz alapdíj 2010. évi mértéke:

 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 150 
Ft/bekötés/hónap+ÁFA

 0 m3 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést  és a rendelet megtárgyalni, 
majd ezt követően elfogadni szíveskedjék.

Kisoroszi, 2010. január 19.

Dr. Hunyadkürti Szilvia

              jegyző



Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II. 11.) számú 
rendelete

az ivóvíz díjának megállapításáról.

Kisoroszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1993. évi CIV. tv. felhatalmazása 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §

(1) Kisoroszi Község Önkormányzata az ivóvíz díját 2010. március1.-től az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

Fogyasztástól függő alapdíj:

Az alapdíj a fogyasztónak a  Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál 
vezetett, a számlázás alapját képező szerződéses folyószámlájához tartozó bekötésein 
megállapított napi átlagfogyasztások összege alapján meghatározott és szerződéses 
folyószámlánként kiterhelt díjtétel.

Az alapdíj mértéke:

 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft.
 0m3-nél nagyobb, legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 

11.760 Ft +ÁFA.
 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 

42,960 Ft+ÁFA.
 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 70.200 Ft+ÁFA.

(2) Ivóvíz díjmértéke: 182,7 Ft/m3 + áfa

(3) Ivóvíz alapdíj
- A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési vízmérőire, illetve mérővel nem rendelkező 
bekötések esetén a bekötésekre kiterhelt díjtétel.
A lakossági ivóvíz alapdíj mértéke:

 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 150 Ft/bekötés/hónap + áfa
 0 m3 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft.

(4) A díjalkalmazás feltételei megegyeznek a Budapest Főváros Közgyűlése által elfogadott 
feltételekkel. 

1/A. §

(1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott alapdíj fizetési kötelezettség magánszemélyt, 
társasházat és lakásszövetkezetet nem terheli. Nem minősül magánszemély fogyasztónak az a 
magánszemély, aki ivóvizet üzletszerű tevékenységével összefüggésben fogyaszt. 
Amennyiben valamely fogyasztó magánszemélyként (lakossági fogyasztóként) és üzletszerű 
tevékenységével összefüggésben is fogyaszt ivóvizet, és ezen fogyasztások a fogyasztó által 
igazoltan, külön bekötési vízmérővel mért vagy külön átalánydíjas bekötésen elkülöníthetőek, 
a lakossági fogyasztást az alapdíj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.



1/B. §

(1) Az 1.§-ban meghatározott napi átlagfogyasztáson a fogyasztó tárgyévet megelőző évben 
mért napi átlagfogyasztást kell érteni. Amennyiben a tárgyévet megelőző évben nem volt 
legalább egy leolvasási cikluson keresztül történő fogyasztás, a napi átlagfogyasztás alatt 
jelen rendelet mellékletében meghatározottak szerinti átlagfogyasztást kell érteni.

(2) Amennyiben a fogyasztó részéről a tárgyévet megelőző évben tényleges vízfogyasztásra 
egyáltalán nem került sor, a tárgyévben fogyasztó terhére alapdíj nem számolható fel.

(3) Az alapdíj havonta kerül kiszámlázásra, oly módon, hogy az 1. § -ban meghatározott 
alapdíjat havonta egyenlő részben számlázza ki a szolgáltató.

2. §

Fenti rendelet 2010. március 1.-én lép hatályba, s ezzel egyidejűleg Kisoroszi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008. (XII. 29.) számú rendelete hatályát veszti.

Kisoroszi, 2010. január 19.

Molnár Csaba polgármester Dr. Hunyadkürti Szilvia jegyző

A rendelet kihirdetésre került.

Kisoroszi, 2010. február 17.

Dr. Hunyadkürti Szilvia 
Jegyző


