Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2010. (XII. 16.) sz. rendelete
a víz és csatornadíjak megállapításáról
Bábolna Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló többször módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Bábolna Város közigazgatási területén az önkormányzat
tulajdonában lévő gazdasági társaság közműveivel szolgáltatott szennyvízelvezetést
és tisztítást és az ivóvíz szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóra.
2.§
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: fogyasztó a csatornaszolgáltatást
igénybevevő ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant
egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem
vele jön létre.
(2) A csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztók közül:
a./ lakossági díjfizetésre köteles az a fogyasztó, aki lakossági vízszükségletéhez
kapcsolódó szennyvízelhelyezésre veszi igénybe a szolgáltatást.
b./ közületi díj fizetésére köteles az a./ pontban nem említett összes fogyasztó.
(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó a tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.
3. §.1
A közüzemi vízközműről szolgáltatott ivóvíz díja köbméterenként: 269.-Ft+ ÁFA
4. §.
A szennyvízelvezetés és tisztítás (a továbbiakban együtt: csatorna) díjtételei:
(1) 2a.) (1) A lakossági fogyasztás után fizetendő csatornadíj 233,- Ft/m3 + ÁFA, a
közületi fogyasztás után fizetendő csatornadíj 400,- Ft/m3 + ÁFA.
b.) Az Önkormányzatot a kiszámlázott szennyvízmennyiség után 37,- Ft/m3
értékcsökkenés illeti meg.”
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(2) A Bábolnán működő gazdálkodó szervezetek jogosultak a szennyvizet a városi
kommunális csatornahálózaton keresztül a tisztítóműben elhelyezni, ha annak
összetétele megfelel a külön jogszabályokban meghatározott lakossági kommunális
szennyvíz minősítésnek.
(3) A díjfizetés alapja a havi vízfogyasztás. A kertes házakban lakók a mért (vagy
átalánydíjas) vízmennyiség 80 %-a után fizetnek csatornadíjat a május hó 01-jétől
augusztus hó 31-ig terjedő időszakban.
5. §
Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a
9/1994. (III.28.) sz. Önkormányzati rendelet.
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