Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz díjának, a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló
65/2005. (XII.21.) ÖKT rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ivóvíz díjának, a
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló
65/2005. (XII.21.) rendeletet (a továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A „R ” 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. §
Az ivóvíz szolgáltatás díja:
(1) Lakossági fogyasztók részére az ivóvíz fogyasztási díj: 178,00 Ft/m3 + az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti általános
forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA)
(2) Budaörs város közigazgatási területén lévő közületi fogyasztó részére az ivóvíz
fogyasztási díj: 226,00 Ft/m3 + ÁFA
Közületi alapdíj:
Az alapdíj a fogyasztónak a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál vezetett, a számlázás alapját képező szerződéses
folyószámlához tartozó bekötésein megállapított napi átlagfogyasztások összege
alapján meghatározott, és szerződéses folyószámlánként kiterhelt díjtétel.
Az alapdíj mértéke:
0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft + ÁFA,
0 m3–nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente
11.760 Ft + ÁFA
7,5 m3 –nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente
42.960 Ft + ÁFA
15 m3 napi átlagfogyasztás felett évente 70.200 Ft + ÁFA.
(3) Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott közületi alapdíjat magánszemélyeken,
társasházakon és lakásszövetkezeteken kívüli egyéb fogyasztók (az ivóvízszolgáltatás tekintetében a továbbiakban: nem lakossági fogyasztók) kötelesek
fizetni. Nem minősül magánszemély fogyasztónak az a magánszemély, aki
ivóvizet üzletszerű tevékenységével összefüggésben fogyaszt. Amennyiben
valamely fogyasztó magánszemélyként (lakossági fogyasztóként) és üzletszerű
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tevékenységével összefüggésben is fogyaszt ivóvizet, és ezen fogyasztások a
fogyasztó által igazoltan, külön bekötési vízmérővel mért, vagy külön átalánydíjas
bekötésen elkülöníthetőek, a lakossági fogyasztást az alapdíj számítása
szempontjából a lakossági fogyasztók részére meghatározott alapdíjjal kell
figyelembe venni.
(4) Az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott napi átlagfogyasztáson a fogyasztó
tárgyévet megelőző évben mért napi átlagfogyasztást kell érteni. Amennyiben a
tárgyévet megelőző évben nem volt legalább egy leolvasási cikluson keresztül
történő fogyasztás, a napi átlagfogyasztás alatt jelen rendelet mellékletében
meghatározottak szerinti átlagfogyasztást kell érteni.
(5) Amennyiben a fogyasztó részéről a tárgyévet megelőző évben tényleges
vízfogyasztásra egyáltalán nem került sor, a tárgyévben fogyasztó terhére az 1.§
(2) bekezdésben meghatározott alapdíj nem számolható fel.
(6) Az alapdíj havonta kerül kiszámlázásra oly módon, hogy havonta az 1.§ (2)
bekezdésben meghatározott alapdíj 1/12-ed részét számlázza ki a szolgáltató.
(7) Az ivóvízdíj alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában,
vízmérő meghibásodása, vagy házi vízvezeték rejtett meghibásodása esetén a
rendelet mellékletében meghatározott átalány-díj szerint kell meghatározni.”
2. §
Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba, hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Budaörs, 2010. február 11.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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A 3/2010.(II.15.) ÖKT. rendelet 2010. február 15-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre
került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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