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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 
17/1996.(XII.20.) rendelete 

az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért, valamint az 
önkormányzati tulajdonú szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és 

kezelésért  fizetendı díjakról1 
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (továbbiakban: képviselıtestület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés valamint az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § felhatalmazása alapján a 
következı önkormányzati rendeletet alkotja meg: 
 

1. § 
 
(1) 2  A Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Rt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által 
üzemeltetett önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért, valamint a 
viziközmő által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért 
(csatornadíj)  – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – Bakonybél településen az 1. 
számú melléklet szerinti díjat kell fizetni. 
(2)3 Az 1. számú mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. 
(3) Az 1. számú mellékletben megállapított ivóvízdíj a 38/1995.(IV.5) Korm. 
rendeletben meghatározott vízmérık alapján történı számlázás költségeit is 
tartalmazza. 
(4) Nem kell díjat fizetni a közmőhálózaton lévı tőzcsapról a tőzoltáshoz felhasznált 
vízért. 
 

2. § 
 
Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a Szolgáltatónak a lakossági fogyasztók 
esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékő támogatást a díj 
mérséklése céljából kap. 
 

3. § 
 

(1) 4 , 5  A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel, vízmérı 
hiányában az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg az 
állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról szóló 
47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell 
meghatározni. 

A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel, vízmérı hiányában 
az érvényes KHVM rendelet melléklete szerinti átalánnyal kell meghatározni. 

                                                 
1 Címet módosította a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
2 Módosította a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
3 Módosította a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
4 A bekezdés számozását módosította  a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
5 Módosította a 16/2005.(XII.12.) r., hatálybalépés: 2006.01.01. 
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(2) 6  A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a 
csatornamőbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, 
hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (3) – (4) bekezdésben 
foglaltakon túl egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem 
csökkenthetı. 
(3)7 Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezetı mővel rendelkezik a (2) bekezdés 
szerinti díj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elhelyezett szennyvíz 
mennyiségével csökkenteni kell. 
(4) 8  Ha a hatósági intézkedés miatt a vállalkozó a gazdasági tevékenységébıl 
keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági 
tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a (2) bekezdés 
szerinti díj megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. 
(5) 9  A képviselıtestület költségvetési támogatást nyújt a szolgáltatónak azon 
magánszemély fogyasztóknak, ha az ingatlanon található épület házi 
ivóvízvezetékkel nincs kiépítve. A költségvetési támogatás összege megegyezik a 
fogyasztói számlában felszámított csatornadíj összegével. 
 

4. § 
 
(1) E rendelet 1997. január 1. napján lép hatályba és egyidejőleg hatályát veszti 
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestületének 1/1996.(I.19.) Ör. számú rendelete, 
valamint a 2/1996.(I.24.) Ör. számú rendelete. 
(2) E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Bakonybél, 1996. december 19. 
 
 
 Kuti Ferenc sk. Markóné Kerper Erika sk. 
 Polgármester körjegyzı 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1996. december 20. 
 
  Markóné Kerper Erika  
  Körjegyzı 
 
 
Záradék egységes szerkezetbe foglalásról: 
Az egységes szerkezet foglalás a következı rendelet módosítások alapján történt: 
� 17/1997.(XII.19.) 
� 18/1998.(XII.15.) 
� 13/1999.(XII.21.) 
� 15/2000.(XII.13.) 
� 11/2001.(VI.24.) 
� 17/2001.(XII.5.) 
� 23/2002.(XII.17.) 
� 10/2003.(XII.17.) 
� 17/2004.(XII.22.) 

                                                 
6 Kiegészítette a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
7 Kiegészítette a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
8 Kiegészítette a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
9 Kiegészítette a 11/2001.(VI.24.) r., hatálybalépés: 2001.06.29. azzal, hogy a bekezdés rendelkezéseit a 2001. 
évi csatornadíjak felszámításakor kell alkalmazni. 
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� 16/2005.(XII.12.) 
� 14/2006.(XII.20.) 
� 11/2007.(XII.20.) 
 
Bakonybél, 2007.12.20. 
      Kerper Erika 
        körjegyzı 

 
 
 

1. számú melléklet10,11,12,13,14,15,16,17 
17/1996.(XII.20.)  rendelethez 

 
Bakonybél 

 
Az önkormányzati tulajdonú viziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért, valamint a viziközmő 

által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendı díjak 

 

1./ Ivóvízszolgáltatás: 
 
 a./ Alapdíj (független a fogyasztás mennyiségétıl): 
 

Fogyasztásmérı 
Átmérıje 

Havi alapdíj 
(Ft/hó) 

NA 13 
NA 20 
NA 25 
NA 30 
NA 40 
NA 50 
NA 80 
NA 100 
NA 150 
NA 200 

160 
320 
600 
950 

1900 
3000 
6000 
9500 

12000 
18000 

  

 
 b./ Ivóvízdíj (fogyasztás mennyisége alapján):  
 

                                                 
10 Módosította a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. 
11 Módosította a 18/1998.(XII.15.) r., hatálybalépés: 1999.01.01. Új díjak: víz 122,40,-Ft/m3, csatorna 112,80,-
Ft/m3. 
12 Módosította a 13/1999.(XII.21.) r., hatálybalépés: 2000.01.01. Új díjak: víznél a. szerinti alapdíj, csatorna 
120,70,-Ft/m3. 
13 Módosította a 15/2000.(XII.13.) r., hatálybalépés: 2001.01.01. Új díjak: víz 133,60,-Ft/m3, csatorna 130,90,-
Ft/m3. 
14 Módosította a 17/2001.(XII.5.) r., hatálybalépés: 2002.01.01. Új díjak: víz alapdíj változás, csatorna 139,00,-
Ft/m3. 
15 Módosította a 23/2002.(XII.17.) r., hatálybalépés: 2003.01.01. Új díjak: víz 142,00,-Ft/m3, csatorna 152,30,-
Ft/m3. 
16 Módosította a 10/2003.(XII.17.) r., hatálybalépés: 2004.01.01. Új díjak: víz 160,50,-Ft/m3, csatorna 163,80,-
Ft/m3. 
17 Módosította a 17/2004.(XII.22.) r., hatálybalépés: 2005.01.01. 
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     244,20,-Ft/m318,19,20,21 
 
2./22 Szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért:  
      (csatornadíj) 

249,90-Ft/m323,24,25 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
18 A díjmértéket módosította a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. Új díj: 110,30,-Ft/m3. 
19 A díjmértéket módosította a 16/2005.(XII.12.) r., hatálybalépés: 2006.01.01. 
20 A díjmértéket módosította a 14/2006.(XII.20.) r., hatálybalépés: 2007.01.01. Új díj: 204,20,-Ft/m3 
21 A díjmértéket módosította a 11/2007.(XII.20.) r., hatálybalépés: 2008.01.01. Új díj: 244,20,-Ft/m3 
22 A 2. ponttal kiegészítette a 17/1997.(XII.19.) r., hatálybalépés: 1998.01.01. Díj: 99,84,-Ft/m3. 
23 A díjmértéket módosította a 16/2005.(XII.12.) r., hatálybalépés: 2006.01.01. 
24 A díjmértéket módosította a 14/2006.(XII.20.) r., hatálybalépés: 2007.01.01. Új díj: 217,20,-Ft/m3 
25 A díjmértéket módosította a 11/2007.(XII.20.) r., hatálybalépés: 2008.01.01. Új díj: 249,90,-Ft/m3 
 


