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A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi ivóvízdíj 
megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 
Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) 
pontjában és a 16. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva  
a Monostorpályi Község Önkormányzata és szervezi Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Pénzügyi 
Bizottsága véleményének kikérésével 
A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi ivóvízdíj 
megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el.  
 
1. §  A Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő-Testületének a közüzemi 

ivóvízdíj megállapításáról szóló 22/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„ 1. § Monostorpályi Község közigazgatási területén 
 
Az ivóvíz szolgáltatási díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetében 
2011.01.01.-től:  
 alapdíj:   270,00 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% áfa  
mennyiségi díj:  288,10 Ft/m3 + 25 % áfa.  
 
Szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjai lakossági, intézmény és egyéb fogyasztók esetén 
2011.01.01.-től:  
 alapdíj:   0,00 Ft/hó/fogyasztási hely +25 % áfa  
mennyiségi díj:  0,00 Ft/m3 + 25 % áfa.  

 
 
2. §  A Rendelet 2. § bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„2. § A kéttényezős díj alkalmazása a következő rendelkezések figyelembevételével 
történik: 

 
1. Társasházakban az ivóvíznél 270 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% áfa, illetve a 

szennyvíz – csatorna szolgáltatásnál 0,00 Ft/hó/fogyasztási hely + 25% áfa, mint 
alapdíjak megállapításánál lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető 
figyelembe. 

2. Az alapdíjat a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása 
alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése, illetve 
keletkezése hó közben következik be, az állandó költség fizetési kötelezettséget az 
időtartammal arányosan kell meghatározni.”  

 



 
 
3. §  (1)  Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba, majd a hatályba lépést  

követő nap hatályát veszti.  
 (2)  Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a vízdíj  

megállapításáról szóló 13/2006. (VIII.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 14/2008. (XII.30.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 

 
Szabó József  Juhász Péter  
polgármester  mb. jegyző  
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