
 

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának - Pócsmegyer közigazgatási 

területén - történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 

10/2001. (XII. 12.) rendelet módosításáról 

Az 1993. évi CIV. törvény által módosított, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 

törvényben kapott felhatalmazás alapján Pócsmegyer Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, és az 

önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a 

díjalkalmazás feltételeiről a következők szerint rendelkezik. 

l. § 

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati 

tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés 

legmagasabb hatósági díjának – Pócsmegyer közigazgatási területen – történő megállapításáról, 

továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2001. (XII. 12.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 

a) pontja helyébe a következő rendelkezés lep: 

[A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételek Pócsmegyer község 

közigazgatási területén:] 

„a) Fővárosi Vízművek Zrt. 

Az ivóvíz szolgáltatási díjat az ivóvíz alapdíj és az ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj 

együttesen képezik. 

- Nem lakossági ivóvíz alapdíj: 

- 0 m
3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft, 

- 0 m
3
-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m

3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 14.880 Ft + 

áfa 

- 7,5 m
3
-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m

3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 54.360 Ft + 

áfa 

- 15 m
3
 napi átlagfogyasztás felett évente 88.680 Ft + áfa. 

- Ivóvíz-alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz-fogyasztási díj: 198,90 Ft/m
3
 + áfa 

- Lakossági ivóvíz alapdíj: 

- amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki fogyasztás nagyobb, mint „0”, az alapdíj 

nagysága 158 Ft/bekötés/hónap + áfa, 

- amennyiben a számlán szereplő tárgyidőszaki fogyasztás „0”, az alapdíj nagysága az 

adott időszakra vonatkozóan „0” Ft. 

- Ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 191,90 Ft/m
3
 + áfa.” 

2. § 

(1) Ez a rendelet 2012.  január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 



Záradék: 
E      rendelet     2011.    december     15-én    a    Polgármesteri   Hivatal    (2017     Pócsmegyer, 
Hunyadi u. 6.) hirdetőtábláján  kihirdetésre  került. 


