
Velem Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012.(I.11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű 
csatornamű használatáért fizetendő díjról  

        
Velem Község Önkormányzat 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) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§  A rendelet hatálya Velem község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonát képező 

víziközműből szolgáltatott ivóvízszolgáltatás, valamint a víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetés-, szennyvíztisztítás- és kezelés szolgáltatásának díjszabására terjed ki. 

 
2.§ (1)  Az önkormányzat az ivóvízszolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 

szennyvízkezelés szolgáltatási díját a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
 

(2)  Az 1. melléklet szerint megállapított díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 
 

(3)  A VASIVÍZ ZRt., mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – a szolgáltatást 
igénybevevőkkel szemben e rendelet mellékletében foglaltaknál magasabb ár kikötésére 
érvényesen nem jogosult. 

  
3.§ (1)  A csatornaszolgáltatási díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe 

bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése 
honnan történik. 

 
(2)  Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál: 

a) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetbe 
elszivárgott, 

b) az Szolgáltató engedélyével locsolási, vagy olyan gazdasági célra felszerelt mellékvízmérőn mért 
vízfelhasználás, amely nem kerül a közcsatorna hálózatba. 

 
4.§ (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.   

 
(2)  Hatályát veszti: 

a) Velem Község Képviselőtestülete 9/2007.(XII.12.) számú rendelete a víz és csatornadíjak 
megállapításáról, 

b) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(XII.19.) számú rendelete a 
víz- és csatornadíjakról szóló 9/2007.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, 

c) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(XII.21.) számú rendelete a 
víz- és csatornadíjakról szóló 9/2007.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, 

d) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(XII.14.) számú rendelete a víz- 
és csatornadíjakról szóló 9/2007.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
 
 

Horváth Miklós 
polgármester 

Wolf Viktória  
körjegyző 

 
  



1. melléklet a 1/2012.(I.11.) önkormányzati rendelethez 
 

2012. január 1-jétől alkalmazandó  
ivóvíz- és szennyvízelvezetési és -tisztítás díjai 

 
1.) Alapdíj: 
 
     Vízmérő átmérője alapján  
     13-20 mm       220,- Ft/hó + ÁFA 
     25-30 mm       840,- Ft/hó + ÁFA  
     40-50 mm              3.400,- Ft/hó + ÁFA  
          80 mm              7.800,- Ft/hó + ÁFA  
        100 mm             10.000,-Ft/hó + ÁFA  
        150 mm             12.900,-Ft/hó + ÁFA  
        200 mm                 15.500,-Ft/hó + ÁFA 
 
      Vízmérő nélküli fogyasztási hely   140,- Ft/hó + ÁFA 
 
 
2.)   Fogyasztásarányos vízszolgáltatás díja:    
 
   lakossági      247,- Ft/m3 + ÁFA  
  nem lakossági, egyéb    314,- Ft/m3 + ÁFA 
 
3.)  Csatorna alapdíj  
 

Vízmérő átmérője alapján  
     13-20 mm, vízmérő nélküli fogyasztási hely     200,- Ft/hó + ÁFA 
     25-30 mm      800,- Ft/hó + ÁFA  
     40-50 mm                 3.000,- Ft/hó + ÁFA  
         80 mm                 4.000,- Ft/hó + ÁFA  
       100 mm                 5.000,- Ft/hó + ÁFA  
       150 mm                 6.000,- Ft/hó + ÁFA  
         

     4.)  Fogyasztásarányos  
szennyvízelvezetés, - szennyvíztisztítás 
és kezelés szolgáltatási díja a vízterhelési díjjal:     

       
   lakossági      317,- Ft/m3 + ÁFA  
  nem lakossági, egyéb    403,- Ft/m3 + ÁFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
  


