Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2009. (XII.28.) rendelete
a közüzemi víz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, többször
módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Páty község közigazgatási területén az ivóvíz és a szennyvízelvezetés, valamint a vízterhelési
díjat az alábbiak szerint állapítja meg.
1.§
(1) Páty Község Önkormányzata Páty Község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás
keretében szolgáltatott ivóvíz és csatorna díját 2010. január 1. napjától az 1. számú
mellékletben felsorolt díjtételek alapján állapítja meg.
(2) Nem kell vízdíjat fizetni a lakosságnak és a közületeknek a közműhálózatban lévő
tűzcsapról a tűzoltáshoz elhasznált víz mennyisége után.
(3) Páty Község Önkormányzata Páty Község közigazgatási területén a közüzemi szolgáltatás
keretében szolgáltatott ivóvíz vízterhelési díját 45,70,- Ft/m3 + ÁFA állapítja meg.
(4) A kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag
után fizetendő díjat a közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltató a szolgáltatás
árán felül a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.
(5) A települési önkormányzat – a vízterhelési díjból származó bevételt – a talaj, valamint a
felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel.
2.§
A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel kell meghatározni, ez
vonatkozik a közkutakon való vízfelhasználás mérésére is.
3.§
A szolgáltató a 2.§-ban meghatározottak alapján a nem lakossági fogyasztóknak havonta, a
lakossági fogyasztóknak kéthavonta köteles elszámolást készíteni.
4.§
Azokon a területeken, ahol a csatornaközmű kiépült és működik, valamint a rákötéshez a
tisztítókapacitás rendelkezésre áll, a csatornahálózatra való rákötés kötelező (1995. évi XLII.
Tv. 1. §.(1).
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5. §
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg Páty Község
Önkormányzatának a Közüzemi Víz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
40/2005 (XII.28.), 10/2008. (IV.03.), 41/2008. (XII.18.) és a 48/2008. (XII.18.) rendeletei
hatályukat vesztik.

6.§

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Bognár András
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyző
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Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2009. /XII.28./ rendeletének 1.sz. melléklete
a közüzemi víz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról.

1. A közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvíz díja 2010. január 1-től:
− lakossági:472 ,- Ft/m3 + 25% ÁFA = 590 ,- Ft/m3
− közületi: 596,- Ft/m3 + 25% ÁFA = 745 ,- Ft/m3

2. Csatorna díja 2010. január 01-től:
− lakossági:488,- Ft/m3 + 25% ÁFA = 610,- Ft/m3
− közületi: 776,- Ft/m3 + 25% ÁFA = 970,- Ft/m3

-3-

