
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(III.20.) 
önkormányzati rendelete a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, 

illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjak 
megállapításáról 

 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Árak megállapításáról” szóló 
1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a közüzemi 
vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı árak 
megállapításáról a következı rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 
 

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a víz- és csatornadíj mértékét a 
mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg. 

 
 

 
2. § 
 
 

Jelen rendelet 2012. április 1-én lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit 2012. január 1-tıl 
alkalmazni kell. Ezzel egyidejőleg Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
14/2011.(XII.20) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
  Tuba Erik                  Dr. Gál László  
polgármester                jegyzı 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése 2012. március 20-án megtörtént. 
 
 
Rábakecöl, 2012. március 20. 
 
 
 

Dr. Gál László 
                                                                                                                                     jegyzı 
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MELLÉKLET 
 

2012. január 1-tıl érvényes víziközmő-szolgáltatási díjak a következık:  
 

1. Közmőves ivóvíz alapdíj  
 
 Lakosság Nem lakosság  
átalánydíjas 
 

266 Ft/hó + ÁFA 276 Ft/hó + ÁFA  

NA 13 mellékvízmérı 
 

266 Ft/hó + ÁFA 276 Ft/hó + ÁFA  

NA 13 vízmérı 
 

266 Ft/hó + ÁFA 276 Ft/hó + ÁFA  

NA 20 mellékvízmérı 
 

635 Ft/hó + ÁFA 1076 Ft/hó + ÁFA  

NA 20 vízmérı 
 

1015 Ft/hó + ÁFA 1076 Ft/hó + ÁFA  

NA 25 mellékvízmérı 
 

1343 Ft/hó + ÁFA 1969 Ft/hó + ÁFA  

NA 25 vízmérı 
 

1907 Ft/hó + ÁFA 1969 Ft/hó + ÁFA  

NA 30 vízmérı 
 

2676 Ft/hó + ÁFA 2789 Ft/hó + ÁFA  

NA 40 vízmérı 
 

5333 Ft/hó + ÁFA 5589 Ft/hó + ÁFA  

NA 50 vízmérı 
 

10666 Ft/hó+ÁFA 11168 Ft/hó+ÁFA  

NA 65 vízmérı 
 

12696 Ft/hó+ÁFA 13271 Ft/hó+ÁFA  

NA 80 vízmérı 
 

14655 Ft/hó+ÁFA 15353 Ft/hó+ÁFA  

NA 100 vízmérı 
 

19988 Ft/hó+ÁFA 20942 Ft/hó+ÁFA  

NA 150 vízmérı 
 

26645 Ft/hó+ÁFA 27916 Ft/hó+ÁFA  

NA 200 vízmérı 
 

38080 Ft/hó+ÁFA 41885 Ft/hó+ÁFA  

 
2. Közmőves ivóvíz, fogyasztástól függı (m³) díj 

 
a.) Lakosság:       192,8 Ft/m³ + ÁFA 
b.) Nem lakosság:      218,4 Ft/m³ + ÁFA 

 
3. Közmőves szennyvízelvezetési és –tisztítási díj: 
 
a.) Lakosság:       388,7 Ft/m³ + ÁFA 
b.) Nem lakosság:      453,3 Ft/m³ + ÁFA 
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A jogszabály szerint lakossági felhasználó: „az a természetes személy felhasználó, aki a 
víziközmő-szolgáltatást nem jövedelemszerzı gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe, 
valamint a társasház és a lakásszövetkezet.” 
 
Kedvezmények  
 
Társaságunk a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen továbbra is biztosítja az állattartási, 
valamint a locsolási kedvezményeket a következı feltételekkel: 
 
A Pannon-Víz Zrt. az állattartási és locsolási kedvezményeket a fogyasztó saját költségén, 
erre a célra felszerelt vízmérın mért fogyasztás alapján biztosítja. 
 
A családi házas fogyasztóknak locsoló vízmérı hiányában a kedvezmény érvényesítésekor a 
közmőves szennyvízelvezetési- és tisztítási díj számításánál a május 1-tıl augusztus 31-ig 
terjedı idıszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell 
figyelembe venni. 
 
Számosállatonként (500 kg), bejelentés alapján 40 liter/nap közmőves szennyvízelvezetés- és 
tisztítási kedvezmény adható, amennyiben a felhasználás eléri a 300 liter/nap fogyasztást. A 
korrekció csak a bekötési vízmérıre (fımérıre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány 
ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. 
 
Társaságunk az állattartási és locsolási célú kedvezményekre benyújtott igényt azon 
fogyasztónál utasíthatja el, akinek: 

- állattartási és locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói 
közmőhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni 
vízhasználat – vízbeszerzési lehetısége van. 

- A kedvezmények érvényesítését megelızıen, a szolgáltató felé 30 napon túli 
díjtartozása van. 

 
A kedvezmények igénybevételére vonatkozó kérését a fogyasztónak legkésıbb április 15-ig 
kell benyújtania a szolgáltató felé. 
 
Kedvezmény csak annak a fogyasztónak adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási 
szerzıdéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérıvel, és a kedvezmény iránti igényét április 
15-ig a szolgáltató részére benyújtotta.  
 
A kedvezmények az elszámoló számlában kerülnek jóváírásra. 
 
 
Rábakecöl, 2012. március 20. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                Tuba Erik 
                                                                                                                                  polgármester 

 


