
 

Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 
15/2011. (XI. 30.) önkormányzati r e n d e l e t e  

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 

szóló 16/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelete módosításáról 

B e v e z e t é s  

Nagygyimót község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőt rendeli el: 

1.§ 

Nagygyimót község közigazgatási területén a Pápai Víz- és Csatornamű Rt. Kalkulációs javaslata, 
valamint a szolgáltatóval kötött vállalkozói közszolgáltatói szerződés 4. pontja értelmében 2012. január 
1-től a szolgáltatott ivóvíz és a csatornaszolgáltatás díját jelen rendelet 1 - 2 melléklete állapítja meg. 

2.§ 

(1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2004. (XII. 03.) 
önkormányzati rendelet 1 és 2 mellékletei helyébe e rendelet 1 és 2 mellékletei lépnek. 

(2) Jelen rendelet 2012. január 1-én lép életbe, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
Nagygyimót, 2011. november 29. 

A rendelet kihirdetésre került: 
 
Nagygyimót, 2011. november 30. 
 
 

Pappné Szóka Lilla  
körjegyző  

Szaller Zsolt      Pappné Szóka Lilla  
Polgármester      körjegyző 



 

1. melléklet a 15/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 16/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelethez” 

l. /Az ivóvíz szolgáltatás díjai: 

• Ivóvízdíj 270,- Ft/m3 

• A fogyasztó vezetékén a saját hibájából 
történő vízelfolyás díja 135,- Ft/m3 

• A fogyasztó által kért rendkívüli leolvasás 260,- Ft/leolvasás 

 

2J Vízszolgáltatási alapdíj: 
a.) Vízmű tulajdonában lévő vízmérők 

 

Ft/hó 
átmérő lakosság közület 

DN 13 200,- 500,- 
DN 20 500,- 1.000,- 
DN 25 700,- 1.500,- 
DN 30 1.100,- 2.000,- 
DN 40 1.300,- 2.500,- 
DN 50 2.300,- 3.000.- 
DN 80 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.) A fogyasztó tulajdonában lévő vízmérők Ft/hó 
- Lakosság (minden méret)  140,- 
- Közület (minden méret)  350,- 

  
A díjat a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adó terheli. 
 



 

2. melléklet a 15/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet-tervezethez „2. 

melléklet a 16/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelethez” 

1. /A csatornaszolgáltatás díja: 

A díjat a mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adó terheli. 
 

247,- Ft/m3 


