Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2006.(XII.16.) rendelete
A 2007. évi vízdíjról
Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. Törvény 7.§ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzati
tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról (továbbiakban: hatósági díj) a
következők szerint rendelkezik.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nézsa Község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft
által szolgáltatott ivóvíz szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2.§
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából: fogyasztó az ivóvíz szolgáltatást igénybevevő
ingatlan tulajdonosa, az ingatlan kezelője, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó is,
ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.
(2) Az (1) bekezdés szerint lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz
háztartási vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.
Értelmező rendelkezések
3.§
E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz ( így pl.: készülék,
berendezés, műszer9, ideértve annak tartozékait
a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a
bekötővezeték végpontjára telepített,
b) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati fogyasztási helyekre, többek között
közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
c) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő;
2. gazdálkodó szervezet. A Polgári Törvénykönyv 685.§ c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet;
3. lakosság: Nézsa község területén állandó lakóhellyel, illetve letelepedési engedéllyel
rendelkezők;
4. kalibrálás: A vízórák mérési hitelesítése.

A szolgáltatás díja
4.§
(1) Nézsa község területén az alkalmazandó ivóvíz díját a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
A vízdíj az országosan megállapított támogatási határérték figyelembevételével alakul.
Az alapdíj megfizetése mindig kötelező.
(2) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.
(3) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített vízmérőn, illetve
mellékvízmérőn mért vízmennyiség alapján kell megállapítani.
(4) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget átalánnyal
kell meghatározni.
Záró rendelkezés
5.§
(1) E rendelet 2007. január l. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
25/2005.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nézsa, 2006. december 14.
Kucsera András
polgármester
Kihirdetési záradék:
Nézsa, 2006. december 16.
Turcsán Mónoka
jegyző

Turcsán Mónika
jegyző

1. számú melléklet a 12/2006.(XII.16.) önkormányzati rendelethez
Az ivóvíz szolgáltatás díja
Nézsa község közigazgatási területén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft (2660. Balassagyarmat,
Rákóczi út 134.) által végzett vízi közmű szolgáltatás 2006. évi legmagasabb hatósági díja a
következő:
1. Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díja: 336,-Ft/m3 + áfa változó díj és a bekötési mérő
mérete szerint a 2.pontban meghatározott havi alapdíj + áfa.
2. A bekötési mérő mérete és havi alapdíj összege:
Átmérő(mm):
13-20
25-30
40
50-65
80
100
150
200

Alapdíj:
250,-Ft/hó+áfa
380,-Ft/hó+áfa
630,-Ft/hó+áfa
1.000,-Ft/hó+áfa
1.300,-Ft/jó+áfa
1.750,-Ft/hó+áfa
2.200,-Ft/hó+áfa
2.650,-Ft/hó+áfa

