Bodajk Város Önkormányzat
31/2008. (XII. 18.)
rendelete
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjáról
[egységes szerkezetben a módosításáról szóló 19/2009. (V. 28.), a
37/2009. (XII. 17.), a 2/2011. (II. 25.) és a 21/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelettel]
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére - az ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás díjáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1)1,2,3 A közüzemi víziközműről szolgáltatott ivóvíz díja az eltérő szolgáltatási tartalomra
tekintettel:
a) termelői díj: 278 Ft/m3 + ÁFA,
b) lakossági díj: 242 Ft/m3 + ÁFA,
c) közületi díj: 366 Ft/m3 + ÁFA,
d) intézményi díj: 278 Ft/m3 + ÁFA.
(2)4,5,6 A csatornaszolgáltatás díja az eltérő szolgáltatási tartalomra tekintettel:
a) lakossági fogyasztás esetén: 373 Ft/m3 + ÁFA,
b) közületi fogyasztás esetén: 428 Ft/m3 + ÁFA.
(3)7,8,9 A szippantmány díja: 1.176 Ft/m3 + ÁFA.
(4) A lakossági és közületi fogyasztók esetében a termelői díjtól való eltérő
díjmegállapítás alapját az általánostól eltérő szolgáltatási tartalom képezi a következők
szerint:
a) A közületi fogyasztókra vonatkozó, termelői díjtól eltérő díjmeghatározásnál
figyelembe vett, díjnövelő körülmények:
- a vízfogyasztás munka- és munkaszüneti napok közötti ingadozása,
- a vízfogyasztás évszakok közötti ingadozása,
- havonta történő fogyasztásmérő leolvasás és szolgáltatási díjszámlázás,
- hosszabb fizetési határidők következtében nagyobb kintlévőségi arány,
- nagyobb szolgáltatási díj-behajthatatlanság előfordulási gyakoriság és arány,
- a vízvételezési kontingens és tűzivíz vételezési lehetőség folyamatos biztosításának
szükségessége.
b) A lakossági fogyasztókra vonatkozó, termelői díjtól eltérő díjmeghatározásnál
figyelembe vett, díjcsökkentő körülmények:
- a vízfogyasztás munka- és munkaszüneti napok közötti kiegyenlítettsége,
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- a vízfogyasztás évszakok közötti kiegyenlítettsége,
- évente kétszer történő fogyasztásmérő leolvasás és szolgáltatási díjszámlázás,
- rövidebb fizetési határidők következtében kisebb kintlévőségi arány,
- kisebb szolgáltatási díj-behajthatatlanság előfordulási gyakoriság és arány,
- a vízvételezési kontingens és tűzivíz vételezési lehetőség biztosításának
szükségtelensége.
2. §
(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.
3. §
(1) A lakossági csatornadíj megállapításának alapja az ingatlanon felhasznált teljes ivóvíz
mennyisége, függetlenül attól, hogy a közüzemi vízműből vagy egyéb forrásból származik.
Kivételt képez ez alól a lakóingatlanon található olyan szabadtéri vízvételi helyeken (kerti
csap) fogyasztott vízmennyiség, melyet a fogyasztó a saját költségére és fenntartása mellett
vízmérővel látott el.
(2) Az így létesített mellékvízmérő a fogyasztó tulajdonát képezi, hitelesítéséről maga
köteles gondoskodni. A mérő fenntartására a mellékvízmérők létesítésével és fenntartásával
kapcsolatos előírásokat be kell tartani.
(3) A szolgáltató a számlázáshoz szükséges leolvasást díjtalanul elvégzi.
4. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) lakossági fogyasztás: a lakóépületek (lakóingatlanok) - esetleges gazdasági
(vállalkozási) célú fogyasztással csökkentett - fogyasztása;
b) közületi fogyasztás: az a) pontban foglaltakon kívül minden egyéb fogyasztás,
függetlenül attól, hogy a fogyasztó természetes vagy jogi személy.
5. §
(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 17/2003. (XII. 23.) ÖKR. sz. rendelet,
valamint a módosításáról szóló 21/2004. (XII. 28.) ÖKR. sz., a 21/2005. (XII. 23.) ÖKR. sz.,
a 7/2006. (IV. 28.) ÖKR. sz., a 18/2006. (XII. 22.) ÖKR. sz. és a 16/2007. (XII. 20.) rendelet,
továbbá a települési hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatási díjakról szóló 24/2008.
(XI. 27.) rendelet 3. § (7) bekezdése.

(3)10 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Bodajk, 2008. december 17.

Oszlánszki Zsolt
polgármester

dr. Nagy Gábor
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bodajk, 2008. december 18.
dr. Nagy Gábor
jegyző
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