
 
Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 17/2004. (Xll.02.) rendelet 

módosításáról 
 

Bevezetés 
 

Adásztevel Község Önkornányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990.évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 
 

1.§ 
 

Adásztevel község közigazgatási területén a Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. kalkulációs 
javaslata, valamint a szolgáltatóval kötött vállalkozói közszolgáltatói szerződés 4. pontja 
értelmében az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás 
feltételeiről szóló 17/2004. (XII.02.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e 
rendelet melléklete lép. 

 
 

2.§ 
 

Ez a rendelet 2012. január l-jén lép hatályba. 
 

 
         Adásztevel, 2011. november 30. 
 
  

Fodor Béla       Pappné Szóka Lilla  
Polgármester      körjegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve: Adásztevel, 2011. december 2. 

 

      
        Pappné Szóka Lilla 
        körjegyző



 

1.  melléklet a 14/2011. (Xll.02.) önkormányzati rendelethez 
„ 1. melléklet 17/2004. (Xll.02.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

1.)  Ivóvízdíj:  262, - Ft/m3 

2.1. Fogyasztók által fizetendő csatornadíj:  227, - Ft/m3 
2.2. Önkormányzati fejlesztési támogatás:  20, - Ft/m3 

Csatornadíj összesen:  247, - Ft/m3 
Csatornadíjba foglalt bérleti díj: 50 Ft/m3  

 
3.) A fogyasztó vezetékén a saját hibájából 

  

történő vízelfolyás díja:   131, - Ft/m3 

4.) Fogyasztó által kért rendkívüli leolvasás: 
  

260, -Ft/leolvasás 

5.) Vízszolgáltatási alapdíj:    

a.) Vízmű tulajdonában levő vízmérők:  Ft/hó  
Átmérő Lakosság  Közület 
DN 13 200,-  500,- 
DN20 500,-  1.000,- 
DN25 700,-  1.500,- 
DN30 1.100.-  2.000,- 
DN40 1.300.-  2.500,- 
DN50 2.300.-  3.000,- 
DN80 3.500.-  3.500,- 
DN 100 4.000,-  4.000,- 

  DN 150 nem lakossági szolgáltatási méret  5.000,- 
DN 200 nem lakossági szolgáltatási méret  7.000,- 

b.) Fogyasztó tulajdonában lévő vízmérők Ft/hó   

- Lakosság (minden méret) 140,-   
- Közület (minden méret) 350,-   

 
 
 

A díjakat a mindenkori hatályos ÁFA terheli! .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDOKOLÁS 
a14/201l. (Xll.02.) önkormányzati rendelethez  

Az önkormányzati tulajdonú  közüzemű  vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi  
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 

17/2004.(Xll.02.) rendelet módosításáról 
 

Általános indokolás 
 

A Pápai Vízmű Zrt. Igazgatóságának javaslata alapján a 2012.évre vonatkozó víz-és 
csatornadíjak összegére a szolgáltatási területre átlagosan m3-enként 4 %-os díjemelésre 
tesz javaslatot a rendelet-tervezete. A nettó díjak egész Ft-ra történő kerekítése miatt 
néhány tized százaléknyi eltérés előfordul. Az alapdíj változatlan, a tényleges szolgáltatási 
díjemelés a lakossági áraknál 3,6 %-os mértékű. A vízbázisonkénti (adászteveli) és 
szennyvíztisztító telepenkénti (csóti-bébi) külön költség és bevétel gyűjtés is eredményez 
eltéréseket a %-os mértékben a szolgáltatási területeken. 
A díjemelés mértéke az alábbi tényezők függvénye: 
1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezett változások (belépő új 
létesítmények) 
2. Az infláció alakulása, illetve a kiemelt költségelemek árváltozása (anyag, szolgáltatások, 
villamos energia, gáz, üzemanyag) 
3. A közművagyon pótlási, felújítási fedezetének, i11etve bérleti díjának szükséges változása. 

 
Részletes indokolás 

1. §-hoz 
 

Az alaprendelet l .melléklete helyébe lépő ezen rendelet ] .melléklete határozza meg a 
szolgáltató által javasolt mértékű 2012.janu(u- l-től életbe lépő díjakat. 

 
2.§-hoz 

 
A rendelet kihirdetése 2011.december 2-án történik meg, a díjalkalmazás 2012.január l-től 
esedékes. 

 


