
Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének
24/2009. (VI.08.)

rendelete

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 

szóló 6/2004. (III.18.) ör. számú rendelet módosításáról

Rohod Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
7.  §  (1)  bekezdésében  és  a  11.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  az 
önkormányzati  tulajdonú  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért,  illetőleg  csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról és a díjalkalmazás feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért,  a  közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
6/2004. (III.18.) ör. számú rendelet (a továbbiakban R.) 1. számú mellékletének tartalma a 
következők szerint módosul:

„1./ Az ivóvízszolgáltatás díjai:

- alapdíj:

Vízmérő átmérője
(mm)

Alapdíj
(Ft/hó)

13-20
25-30
40-50
80
100
150
200
Vízmérő nélküli fogyasztási hely

225 + ÁFA
450 + ÁFA

2800 + ÁFA
7800 + ÁFA

10000 + ÁFA
12700 + ÁFA
16000 + ÁFA

200 + ÁFA

- lakossági és önkormányzati fogyasztók részére:       179,-Ft/m3 + Áfa;
- egyéb közületi fogyasztók részére:                   216,-Ft/m3 + Áfa.

2./ A szennyvízelvezetés és tisztítás díja:

- alapdíj:

Vízmérő átmérője
(mm)

Alapdíj
(Ft/hó)

13-20
25-30
40-50
80
100
150
200
Vízmérő nélküli fogyasztási hely

225 + ÁFA
450 + ÁFA

2800 + ÁFA
7800 + ÁFA

10000 + ÁFA
12700 + ÁFA
16000 + ÁFA

200 + ÁFA
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- lakossági és önkormányzati fogyasztók részére:        185,-Ft/m3 + Áfa;
- egyéb közületi fogyasztók részére:                    216,-Ft/m3 + Áfa.

A számlázott szennyvíz mennyisége az elfogyasztott víz 80 %-a.

3./ A települési lakossági folyékony hulladék fogadás díja  200,-Ft/m3 + Áfa.”

2. §

A R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„

3. számú melléklet

Az engedélynélküli ivóvíz vételezés és szennyvízhálózat igénybevétel pótdíja

•  Ivóvíz vételezés:                             295,-Ft/m3 + ÁFA;
• Szennyvízelvezetés használata:       305,-Ft/m3 + ÁFA.”

3. §

Ez  a  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba,  kihirdetéséről  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Rohod, 2009. június 03.

                                  Éles Tibor                                                 Czakó Sándor
                                polgármester             jegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2009. június 08-án.

                                 A levétel időpontja: 2009. június 17.

                                                                                                           Czakó Sándor
                                                                                                                   jegyző


