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Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2011. (I.24.) rendelete  
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 

hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. 
(II.08.) rendelet mellékleteinek módosításáról 

 
1. § 

 
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 
hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. (II.08.) rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének a.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„a.) a Fővárosi Vízművek Zrt. 
Az ivóvíz szolgáltatási díjat (ivóvízdíjat) az ivóvíz alapdíj és az ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj 
együttesen képezik. 
Nem lakossági ivóvíz alapdíj mértéke: 
- 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft, 
- 0 m3-nél nagyobb,de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 14.544.- Ft + ÁFA, 
- 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 52.992.- Ft + ÁFA, 
- 15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 86.544.- Ft + ÁFA 
 
Ivóvíz-alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz-fogyasztási díj: 195,00.- Ft/m3 + ÁFA 
 
Lakossági ivóvíz alapdíj mértéke:  
A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési vízmérőire, illetve mérővel nem rendelkező bekötések 
esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel. 
- 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 154,00.- Ft/bekötés/hónap + ÁFA, 
- 0 m3 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft. 
- Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 187,3- Ft/m3.” 
 

2. § 
 
(1) A rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 
hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. (II.08.) rendelet mellékleteinek 
módosításáról szóló 1/2010. (I.15.) rendelet 1.§-a és 5.§-a hatályát veszti.  
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a jegyző 
gondoskodik. 
 
Szigetmonostor, 2011. január 20. 

 
 
 
Molnár Zsolt          Lindmayer Eszter 
polgármester                         mb. jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve 2011. január 24-én. 
                           
 
 
 
                Lindmayer Eszter 

                                                         mb. jegyző 


