LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2009. (XII. 11.) rendelete
a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
Az árak megállapításáról szóló, 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. törvényben
kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Ivóvíz és csatornadíj összege

(1) A Képviselő-testület az AQUA Szolgáltató Kft. (Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) által
biztosított víz- és csatornaszolgáltatás díját Levélen az alábbiak szerint állapítja meg:
Ivóvíz díja:
Csatornaszolgáltatás díja:

220 Ft/m3
266.- Ft/m3

Alapdíj névleges átmérőtől függően:
NA 13
240 Ft/db/hó
NA 20
920 Ft/db/hó
NA 25
1.730 Ft/db/hó
NA 30
2.420 Ft/db/hó
NA 40
4.830 Ft/db/hó
NA 50
9.660 Ft/db/hó
NA 80
13.280 Ft/db/hó
NA 100
18.110 Ft/db/hó
NA 150
24.140 Ft/db/hó

(2) Az (1) bekezdésben megállapított ár hatósági maximált ár és az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.

(3) Ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjkedvezményben részesülnek:
3.1. a lakossági fogyasztók,
3.2. azok a szolgáltatók és társasházak, akik az AQUA Szolgáltató Kft. működési területén a
lakosságnak átadott és áthárított Vizi közműszolgáltatást végeznek a lakosság részére átadott és
áthárított Vizi közmű szolgáltatásaik tekintetében,
3.3. lakásszövetkezetek,
3.4. az önkormányzat, valamint oktatási és szociális intézményeik és szerveik
2. §
A csatornadíj kedvezmény

(1) Kedvezmény mértéke:
Ivóvíz esetén
Csatornaszolgáltatás esetén

51.- Ft/m3
90.- Ft/m3

(2) A kedvezményt azok a jelen rendelet 1.§ (3) bekezdésében meghatározott fogyasztók kapják, akik
a kiszámlázott díjat a számla kiállításától számított 30 napon belül kiegyenlítik. Az AQUA
Szolgáltató KFT a lakosság részére a díjkedvezménnyel csökkentett egységáron számlázza ki az
érintett havi díjakat.

(3) A tárgynegyedév utolsó napját követően az AQUA Szolgáltató KFT nyilvántartásaiból
megállapítja, hogy az előző elszámolási időszak óta kiszámlázott díjak befizetésével ki esett
késedelembe. A késedelembe eső fogyasztó részére a tárgynegyedévet követő első havi
számlában a jogosulatlanul igénybevett kedvezményt érvényesíti, kiszámlázza. Amennyiben a
fogyasztónál két késedelmes időszak állapítható meg, az elszámolási időszakot követő
tárgynegyedév egészében jogosulatlan a díjkedvezményt igénybe venni.
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(4) A kedvezmény nem jár annak a fogyasztónak, akinek az AQUA Szolgáltató KFT
felé 30 napnál régebbi tartozása áll fenn. A tartozás rendezését követő negyedév első hónapjától a
díjkedvezmény a fogyasztónak jár.
3. §
Csatornahasználati díj-kedvezmény

(1) a) Mindazok a lakossági fogyasztók, akiknek lakóépülettel beépített földingatlanán legalább 30 m²
művelt terület van, az április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a csatornadíj fizetésénél
kedvezményre jogosultak.
b) Azok, akik az AQUA Szolgáltató Kft. által felszerelt, hitelesített és fémzárolt mellékvízmérőn
keresztül egyéb céllal használnak fel ivóvizet (locsolás, állattartás stb.), melynek következtében
részben, vagy egészben nem keletkezik szennyvíz, az így mért vízmennyiség után egész évben
mentesülnek a csatornahasználati díj fizetése alól.

(2) Nem jogosultak csatornadíj kedvezményre jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok, egyéb közösségi fogyasztók, továbbá mindazok a lakossági fogyasztók, akiknek a
szolgáltató felé díjhátraléka van.
4. §
A csatornahasználati díj-kedvezmény összegének meghatározása

(1) Április 1. és szeptember 30. közötti időszakban a kedvezményezettek részére a csatornaszolgáltatás
díját az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) Önálló elszámolási fogyasztásmérővel rendelkező, illetve nem rendelkező fogyasztók egységesen
a fenti időszakban 10 % csatornaszolgáltatási díjkedvezményben részesülnek.

b) A csatornadíj kedvezmény éves szinten maximum 6 % lehet. A szolgáltató a tárgyévi utolsó
számla készítésével egy időben a maximum kedvezménynek megfelelő korrekciót végrehajtja,
vagy további elszámolási díj-kedvezményben részesül a fogyasztó, ha éves szinten az elszámolt
csatornadíj kedvezmény nem érte el a 6 %-ot, vagy már megadott kedvezményt von vissza attól a
fogyasztótól, akinek az összes csatornadíj kedvezménye a 6 %-ot meghaladta.
c) Almérővel ellátott fogyasztó csak abban az esetben jogosult kedvezményre, ha a
kedvezményezettek körére vonatkozó kritériumoknak megfelel.”

(2) A csatornahasználati díjkedvezmény Levél község területén alkalmazandó.
5. §

(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 10/2000. (XII. 22.) számú rendelet, valamint az ezt módosító 11/2001. (XII. 22.), a 10/2002.
(XII. 23.), a 7/2003. (XII. 22.), 12/2004. (XII. 3.), a 15/2005. (XII. 22.), a 10/2006. (XII. 21.), a
15/2007. (XII. 21.), a 10/2008. (XII. 17.) számú rendeletek hatályukat vesztik.
Papp Zoltán sk.
Polgármester

Nagy István sk.
jegyző

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Levél, 2009. december 11.
Nagy István sk. jegyző

