Bükkszék Község Önkormányzata 21/2004. évi (XII.29.) rendelete a
19/2005. évi , a 13/2006. évi , 14/2007. (XII.22.) és a 12/2008. (XII. 23.), 28/2009.
(10.I.01.) és a 17/2010. (XII. 22.) számú rendelettel egységes szerkezetben,
az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornaműből
szolgáltatott csatorna használatárért fizetendő díjról, a szolgálati lakások lakbéréről
szóló rendelete
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. Tv. 7.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet hatálya: Bükkszék község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában
lévő vízműből és csatornaszolgáltatást biztosító ÉRV Zrt-re és a szolgáltatást igénybe vevő
fogyasztókra, illetve a szolgálati lakás bérlőire terjed ki.
A szolgáltatások díja:
2.§.
(1) Az ivóvíz szolgáltatás díja nettó 323 Ft/m3 +ÁFA
(2) A csatorna szolgáltatás díja nettó 201.-Ft/m3 +ÁFA

3.§
(1) A lakossági fogyasztók részére május 1.-től szeptember 30.-ig terjedő időszakra a
csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott
időszakra jutó vízfogyasztás 10%-al csökkentett mennyiségét kell figyelembe venni.
(2) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a szennyvízmérővel nem
rendelkező lakossági fogyasztó által benyújtott igénylőlap alapján történik.
(3) Az igénylést a tárgyévi locsolási időszakra legkésőbb április 15.-ig kell benyújtani. Az
igénybejelentést az ÉRV Zrt részére, mint üzemeltető részére kell megküldeni, aki az
igénybejelentést e rendelet alapján, 30 napon belül bírálja el.
(4) A kedvezmény csak a szolgáltató felé tartozással nem rendelkező fogyasztónak
adható. A kedvezményt nem kaphatja továbbá, aki:
 Egyéb a szolgáltatói közműhálózaton kívüli vízbeszerzési lehetőséggel
rendelkezik (saját kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat),
 Igénybejelentése –az üzemeltető által lefolyatott ellenőrzés alapján –valótlan
adatokat tartalmaz
(5) A locsolási kedvezmény miatti korrekció mindaddig érvényesíthető, amíg a fogyasztó
igénybejelentését vissza nem vonja.
(6) A korrekció csak a főmérőre kiszámlázott vízmennyiségre adható.

4.§.
Az önkormányzat szolgálati lakásainak lakbére:
(1) Összkomfortos lakás esetén: 140Ft/m2/hó +ÁFA
(2) Az önkormányzati szolgálati lakásnak minősített, de nem szolgálati, hanem
bérlakásként használt ingatlanokra, a képviselő-testület felhatalmazásával a polgármester
jogosult szerződést kötni, egyedileg meghatározott bérleti díj ellenében
5. §
A közkifolyó vízfogyasztása után az önkormányzat átalányt fizet, a tűzcsapról vételezett víz
díját szintén az önkormányzat fizeti meg.
6. §.
A közkifolyónak nem háztartási célú vízszükséglet igénybe vételéhez a polgármester és a
szolgáltató előzetes engedélye szükséges. Az így elhasznált víz díját a kérelmező fizeti meg.
A szolgáltatási díjak alkalmazása
7. §
Az ivóvíz és a csatornahasználat mennyiségét vízmérővel kell megállapítani.
8. §.
A szolgálati lakások havi lakbérét a lakás nagysága alapján kell meghatározni.
Hatálybalépés:
9.§
E rendelet 2005. január 1.-én, 2,és 4 §-ai 2011. január 1.-vel lépnek hatályba, kihirdetéséről a
körjegyző gondoskodik.

Bükkszék, 2011. január 12.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

