Elıterjesztés és általános indoklás a víz- és csatornahasználati díjak
mértékérıl szóló ../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelethez

Tisztelt Képviselı-testület !

Az érintett szolgáltató által tett javaslat alapján a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottság megtárgyalta a víz- és szennyvízdíjak emelésére vonatkozó
javaslatot.
December elején a DAKÖV Kft. közgyőlése kb. 5 %-os emelést fogadott el. A
vízdíjak nettó 8,- Ft-ot tartalmaznak nálunk évek óta karbantartási, pótlási
munkálatokra, így a DAKÖV Kft. által megállapított elszámoló árat ennyivel
javasoljuk megemelni. Az AIRVAC Kft. díja a lakosság kapcsán nettó 18, a közületi
díjban nettó 33,- Ft-ot tartalmaz a karbantartási, pótlási feladatokra, így a Kft. által
adott javaslatban a lakossági díjak 4,5-5 %-os közületi alapdíj 10 %-os, a közületi
szennyvízdíj 14 %-os emelésével számol, míg a szippantott szennyvíz leeresztési díja
15 %-kal nı.

Alsónémedi, 2010. december 09.

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének
../2010. (… …) sz. önkormányzati rendelete a víz- és csatornahasználati
díjak megállapításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján Alsónémedi
Nagyközség területén a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi
csatorna használatáért fizetendı díjakat az alábbiak szerint szabályozza:
1. §
(1)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ivóvíz
használatáért
a.) lakosság részére az ingatlanon felhasznált vízmennyiség után
206,- Ft + ÁFA/m3
b.) közületeknek az ingatlanon felhasznált vízmennyiség után
336,- Ft + ÁFA/m3
ivóvízdíjat állapít meg.

(2)

A Képviselı-testület Alsónémedi Nagyközség területén a vízszolgáltatási
alapdíjat továbbra is fenntartja. Alapdíjat köteles fizetni minden olyan ingatlan
tulajdonosa vagy bérlıje, amely ingatlanon biztosított a közüzemi vízmőbıl
való vízvételi lehetıség, azaz a telken vízakna található.

(3)

A vízszolgáltatási alapdíjat a Képviselı-testület
a.) lakossági vízszolgáltatás esetén
176,- Ft + ÁFA/hó/ingatlan
b.) közületi vízszolgáltatás esetén
1.000,- Ft + ÁFA/hó/ingatlan
összegben határozza meg.
2. §

(1)

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a közüzemi
csatornamő használatáért
a.) a lakosság és a költségvetési szervek részére az ingatlanról kiengedett
szennyvízmennyiség után
280,- Ft + ÁFA/m3
b.) egyéb, az a.) pontba nem tartozó használók részére az ingatlanról
kiengedett szennyvízmennyiség után
480,- Ft + ÁFA/m3
szennyvízdíjat állapít meg.

(2)

A
Képviselı-testület
Alsónémedi
Nagyközség
területén
a
szennyvízszolgáltatási alapdíjat továbbra is fenntartja. Alapdíjat köteles fizetni
minden olyan ingatlan tulajdonosa vagy bérlıje, amely ingatlanon a vezetékes
szennyvízszolgáltatást igénybe veszik.

(3)

A szennyvíz-szolgáltatási alapdíjat a Képviselı-testület
a. ) az (1) bekezdés a.) pontjába tartozó fogyasztók esetén
252,- Ft + ÁFA/hó/ingatlan
b. ) az (1) bekezdés b.) pontjába tartozó fogyasztók esetén
640,- Ft + ÁFA/hó/ingatlan
összegben határozza meg.

(4)

A Képviselı-testület az Alsónémediben keletkezı szippantott szennyvíz
leeresztési díját az önkormányzati tulajdonú szennyvíztelepen
600,- Ft + ÁFA /m3
összegben határozza meg.
3. §

Ez a rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba, egyben hatályát veszti a víz- és
csatornahasználati díj megállapításáról szóló 23/2009. (XI. 30.) sz., valamint a
módosításáról szóló 27/2009. (12. 08.) sz. önkormányzati rendelet.

Alsónémedi, 2010. december 09.

Vincze József
polgármester

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

