
Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011. (XII. 16.) rendelete 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás 

feltételeiről szóló 23/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról 

 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
– többször módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének és 11. § (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarpolány Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és 
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 23/2008. (XII. 11.) rendelet módosításáról a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
23/2008. (XII. 11.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete lép. 

2. § 

(1) Ez a Rendelet 2012. január 1 napján lép hatályba.  
(2) A Rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 

Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz. 

 

Magyarpolány, 2011. december 16. 

 Dobosi Gergely 
 mb. körjegyző 



1. melléklet Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XII. 
16.) rendeletéhez 
 
 
1. Ivóvízdíj 358,90 Ft/m3 
 
A fogyasztók által fizetendő vízdíj: 337,10 Ft/m3, a 21,80 Ft/m3 összegű fejlesztési 
díjhányad különbözetet az Önkormányzat a Bakonykarszt Zrt. részére megtéríti. 
 
Az ivóvíz szolgáltatásért a vízdíjon felül alapdíjat kell fizetni. Az alapdíj összege független a 
fogyasztástól, a Bakonykarszt Zrt. működési területén egységesen az alábbiak szerint alakul: 
 
 Fogyasztásmérő átmérője  Havi alapdíj / Ft / hó / 
  
 NA 13      160,- 
 NA 20      320,- 
 NA 25      600,- 
 NA 30      950,- 
 NA 40      1.900,- 
 NA 50      3.000,- 
 NA 80      6.000,- 
 NA 100     9.500,- 
 NA 150     12.000,- 
 NA 200     18.000,- 
 
 
 
 
2. Szennyvíz szolgáltatás díja: 
 
 - üzemeltetési díj     206,10 Ft / m3 
 - bérleti díj        13,00 Ft / m3 
  
A fogyasztók által fizetendő szennyvízdíj 219,10 Ft / m3 

 
 

A megadott díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
 


