Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3./2011.(II.24.) önkormányzati
RENDELETE
Az ivóvíz díjának megállapításáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében , valamint az árak megállapításáról
szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII . törvény 7 § (1) bekezdésében , valamint ezen
törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz díjának megállapításáról az
alábbiakat rendeli el:
1.§ A rendelet tárgya Hantos Község területén közüzemi szolgáltatás keretében nyújtott
ivóvíz díjának megállapítása .
2 . § (1) Hantos Község Önkormányzata a Fejérvíz Rt előterjesztése alapján a közüzemi
szolgáltatás keretében végzett ivóvíz díját az alábbiak szerint állapítja meg :
a.)

lakossági fogyasztás esetén : 279.- Ft /m3 + ÁFA

b.) a lakosságitól eltérő szolgáltatási tartalom mellett , közületi fogyasztás estén :
421- Ft /m3 + ÁFA
(2) A lakossági és közületi fogyasztók esetében a termelői díjtól eltérő díjmegállapítás alapját
az általánostól eltérő szolgáltatási tartalom képezi.
(3)A közületi fogyasztókra vonatkozó , termelői díjtól eltérő díjmeghatározásnál figyelembe
vett, díjnövelő körülmények:
a.) vízfogyasztás munka- és munkaszüneti napok közötti ingadozása,
b.) vízfogyasztás évszakok közötti ingadozása,
c.) havonta történő fogyasztásmérők leolvasás és szolgáltatási díjak számlázás,
d.) hosszabb fizetési határidők következtében nagyobb kintlévőségi arány,
e.) nagyobb szolgáltatási díj behajthatatlanság előfordulási gyakorisága és aránya,
f.) vízvételezési kontingens és tűzivíz vételezési lehetőség folyamatos biztosításának
szükségessége.
(4) A lakossági fogyasztókra vonatkozó, termelői díjtól eltérő díjmeghatározásnál figyelembe
vett, díjcsökkentő körülmények:
a.) vízfogyasztás munka- és munkaszüneti napok közötti kiegyenlítettsége,
b.) vízfogyasztás évszakok közötti kiegyenlítettsége,
c.) évente kétszer történő fogyasztásmérő leolvasás és a szolgáltatási díjak számlázása,
d.) rövidebb fizetési határidő következtében kisebb kintlévőségi arány,
e.) kisebb szolgáltatási díj behajthatatlanság előfordulási gyakoriság és arány,
f.) vízvételezési kontingens és tűzivíz vételezési lehetőség folyamatos biztosításának
szükségtelensége”
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3 .§ (1) A szolgáltató az e rendeletben meghatározott díjakat oly mértékben köteles
csökkenteni , amilyen mértékben erre a célra központi költségvetési támogatásban részesül .
(2) A szolgáltató e rendeletben meghatározott díjakat abban az esetben is köteles csökkenteni
, ha a díjhoz helyi céltámogatást kap .
4.§ (1) A rendelet 2011. március 1-én lép hatályba. és e rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2009.(XII.15.) számú
rendelete hatályát veszti .
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló , az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hantos , 2011. február 18.

/:Fischer József:/
polgármester

/: Gálné Papp Erika :/
körjegyző

Záradék:
A rendeletet 2011. február 24-én kihirdettem.
/:Gálné Papp Erika:/
körjegyző

