
Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét: 

Beszterec Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

3/ 2011.(111.11.) Kt 
 

R e n d e l e t e  

közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 1/2011.(11.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.tv.16.§.(1) és az 1990.évi LXXXVII.tv.7.§.(1) és 11 .§.(1) bekezdése alapján az 

árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7, §.- ának (1) bekezdése és 11. §.-

ának (1) bekezdése alapján a vezetékes ivóvíz szolgáltatási díjának megállapításáról a 1 

/2011.(11.11.).rendelet módosítására az alábbi - egységes szerkezetbe- foglaltakat rendeli el. 

A rendelet alkalmazási köre 

1-§.  

A rendeletet alkalmazni kell Beszterec közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában 

lévő — B.K.T.V. Vízi Közmű KHT által üzemeltetett — közműből vízszolgáltatást igénybevevő 

fogyasztókra. 

Értelmező rendelkezések 

2-§.  
E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1)  Fogyasztó: 

a. az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a 

tulajdonos képviselője, 
 

(2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a természetes személy a 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz 
szükségleteinek kielégítése céljára használja. 

  



A szolgáltatás díja 

3.§. 
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(1) Ivóvíz szolgáltatás díja: 

a. ) a szolgáltatási díj alapja az ingatlanonként felszerelt mérőberendezés alapján 
mért fogyasztás m3 

b. ) az ivóvízdíj mértéke 2011.január 1. napjától: 176 Ft/m3 + Áfa azaz 220 - 
F t /m 3  

c. ) A vezetékes ivóvízdíjat az üzemeltető, a B.K.T.V Vízi Közmű KHT. Közli és 
szedi be. 

d. ) Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó alapdíj 2009.01.01.napjától:        300 -Ft +         
Áfa/bekötés/hó azaz: 360.-Ft/bek./hó 
 

(2)   Folyékony hulladék szolgáltatás díja 

a.) Folyékony hulladék szolgáltatás díj mértéke 2011 Áprils 01.napjától  500 -Ft/ m3 
+AFA azaz: 625.-Ft/m3 ' 

4.§. 
A megállapított díjak megegyeznek a B.K.T.V. KHT Taggyűlése által 
meghatározott díjtételekkel. 

              5§ 

Az e rendelettel meghatározott szolgáltatási díjak a közüzemi szolgáltatási díjakhoz hasonló 
elbírálás alá esik. 

r .. 6§- 
Beszterec _ Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi ivóvízdíj 
megallapitasáról szóló 1/2011.(111.11.) önkormányzati rendelet 6.§. helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

(1) A B.K.T.V Nonprofit Kft Beszterec Község vonatkozásában a lakosságnak valamint 
az intézményeknek szennyvízdíjat nem számláz 2011.04 01 napjától  

Záró rendelkezés 
7.§. 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. Április 1. 
napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. 

(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Beszterec Község Önkormányzat 
Kepviselő-testületének 1/2011.(11.1.) rendelete 2011. Április 01.napjától hatályát 
veszeti. 3 

Beszterec, 2011.Március 11. 

Poór József Szabó Zoltán 
polgármester körjegyző 

A rendelet kihirdetve: 2011.Március 12.napján 

Kiadmány hiteléül: 

Beszterec,2016. október 20.  

 



Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

Beszterec Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

1/2011.(11.11.)sz. Kt 
 

R e n d e l e t e  

közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 1/2010.(11.05.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.tv.16.§.(1) és az 1990,évi LXXXVII.tv.7.§.(1) és 11.§.(1) bekezdése alapján 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. §.- ának (1) bekezdése és 

11. §.-ának (1) bekezdése alapján a vezetékes ivóvíz szolgáltatási díjának 

megállapításáról a 1 /2010.(ll.05.).sz. rendelet módosítására az alábbi - egységes 

szerkezetbe- foglalt rendeletet alkotja. 

A rendelet alkalmazási köre 

1-§.  

A rendeletet alkalmazni kell Beszterec közigazgatási területén az önkormányzat 
tulajdonában lévő - B.K.T.V. Vízi Közmű KHT által üzemeltetett - közműből 
vízszolgáltatást igénybevevő fogyasztókra. 

Értelmező rendelkezések 

2.§. 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1)  Fogyasztó: 

a. az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a 
tulajdonos képviselője,  

 
 

 (2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a természetes személy a 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz 
szükségleteinek kielégítése céljára használja. 





A szolgáltatás díja 

3.§. 

-2- 
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(1) Ivóvíz szolgáltatás díja: 

a. ) a szolgáltatási díj alapja az ingatlanonként felszerelt mérőberendezés alapján 
mért fogyasztás m3 

b. ) az ivóvízdíj mértéke 2011.január 1. napjától: 176 Ft/m1 + Áfa azaz 220.- 
F t /m 3  

c. ) A vezetékes ivóvízdíjat az üzemeltető, a B.K.T.V. Vizi Közmű KHT. Közli és 
szedi be. 

d. ) Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó alapdíj 2009.01.01.napjától: 300.-Ft + 
Áfa/bekötés/hó azaz: 360.-Ft/bek./hó 

(2)   Folyékony hulladék szolgáltatás díja 

a.) Folyékony hulladék mérték 2011.január 01.napjától : 184.-Ft/ m3 +ÁFA azaz: 
230.-Ft/m3 

4.§. 

A megállapított díjak megegyeznek a B.K.T.V. KHT Taggyűlése által meghatározott 
díjtételekkel.   ' 

5-§.- 

Az e rendelettel meghatározott szolgáltatási díjak a közüzemi szolgáltatási díjakhoz hasonló 
elbírálás alá esik. 

Záró rendelkezés 

6,§. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell 

alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő 

kifüggesztéssel gondoskodik. 

7. §. 

(1) A folyékony hulladék elszállítása az elhasznált ivóvízmennyiség arányában történik. 

8. §. 
 

 
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Beszterec Község Önkormányzat       
Képviselő-testületének 1/2010.(ll.05.).sz. rendelete 2011. január 1-tőlhatályát veszeti. 

                     

 





-3- 

 

 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körieqyző gondoskodik. 

Beszterec, 2011. Január 11. 

Poór József Szabó Zoltán 
polgármester körjegyző 

A rendelet kihirdetve: 2011.Január 12.napján 

Szabó Zoltán körjegyző 

Kiadmány hiteléül: 

Beszterec, 2016. október 20.

 



 

 

Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát: 

Beszterec Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/ 2011.(XII.09.)sz. Kt 

 

R e n d e l e t e  

közüzemi ivóvízdíj megállapításáról szóló 1/2011.(11.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV,tv.16.§.(1) és az 1990.évi LXXXVII.tv.7.§.(1) és 11.§.(1) bekezdése alapján 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. §.- ának (1) bekezdése és 

11. §.-ának (1) bekezdése alapján a vezetékes ivóvíz szolgáltatási díjának 

megállapításáról a 1 /2011.(11.11.).sz. rendelet módosítására az alábbi - egységes 

szerkezetbe- foglalt rendeletet alkotja. 

A rendelet alkalmazási köre 

1.§.  

A rendeletet alkalmazni kell Beszterec közigazgatási területén az önkormányzat 

tulajdonában lévő - B.K.T.V. Vízi Közmű KHT által üzemeltetett - közműből vízszolgáltatást 

igénybevevő fogyasztókra. 

Értelmező rendelkezések 

2-§.  
E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1)  Fogyasztó: 

a. az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a 
tulajdonos képviselője,  

 
 

(2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a természetes személy a 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz 
szükségleteinek kielégítése céljára használja. 



A szolgáltatás díja 

3§- 

-2- 
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(1) Ivóvíz szolgáltatás díja: 

a. ) a szolgáltatási díj alapja az ingatlanonként felszerelt mérőberendezés alapján 
mért fogyasztás m3 

b. ) az ivóvízdíj mértéke 2011 .12. 23. napjától: 194 Ft/m3 + Áfa 

c. ) A vezetékes ivóvízdíjat az üzemeltető, a B.K.T.V. Vizi Közmű KHT. Közli és 
szedi be. 

d. ) Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó alapdíj 2011.12.23.napjától: 315.-Ft + 
Áfa/bekötés/hó 

(2)  Folyékony hulladék szolgáltatás díja 

a.) Folyékony hulladék mérték 2011.12.23.napjától: 

•  lakosság és az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek esetén- 700.-Ft/ m3 
+ÁFA 

•  egyéb szervezet, társaság esetén: 1400.-Ft/m3+Áfa 

4- §. 

A megállapított díjak megegyeznek a B.K.T.V. KHT Taggyűlése által meghatározott 
díjtételekkel. 

5- §.- 

Az e rendelettel meghatározott szolgáltatási díjak a közüzemi szolgáltatási díjakhoz hasonló 
elbírálás alá esik. 

Záró rendelkezés 

6§. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011 .December 23.-

tól kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján 

történő kifüggesztéssel gondoskodik. 

7- §. 

(1)A folyékony hulladék elszállítása az elhasznált ivóvízmennyiség arányában 
történik. 

8- §- 

(1)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Beszterec Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 1/2011.(II.11.).sz. rendelete 2011. december 23-tól hatályát 

veszeti. 

./.



-ő- 

 

 

Ezen rendelet 2011.12.23. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
 1 

Beszterec, 2011. december 10. 

Poór József Szabó Zoltán 
polgármester körjegyző 

A rendelet kihirdetve: 2011.December 10.napján 

Szabó Zoltán körjegyző 

Kiadmány hiteléül: 

Beszterec, 2016. október 20.

(2) Lakossági fogyasztás az a 

vízhasználat, amikor a 

természetes személy a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvizet 

kizárólag ivóvíz és háztartási víz szükségleteinek kielégítése céljára használja. 

(2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a természetes személy a 

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz 

szükségleteinek kielégítése céljára használja. 

(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Beszterec Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 1/2010.(ll.05.).sz. rendelete 2011. január 1-től 

(2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz szükségleteinek 

kielégítése céljára használja. 

 


