
Beszterec Község Ö n ko rm á nyzat Ké pvise lő-testü lete 7 szav azatta l, el le nsz av azat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi rendeletét:

Beszterec Község Önkormá nyzat
Képviselő-testü letének

31 2011.(ll1.11.) Kt

Rendelete
kÖzüzem i ivóvízd íj megál lapításáról szó!ó 1 t2O1í .(l l. í 1 .) ön korm ányzaíi rendelet

módosításáról

Beszterec Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990,évi LXV.tv.16.§.(1) és az 1990.évi LXXXVIl.tv.7.§.(1) és 11.§.(1)
bekezdése alapján azárak megállapításáról szóló 199O" évi D(XXVll. Törvény z" 5.-
ának (1) bekezdése és 11, §.-ának (1) bekezdése alapján a vezetékes ivóvíz
szolgáltatási díjának megállapításáról a 1 12011.(I1.1í.).rendelet módosítására az
alábbi - egységes szerkezetbe- foglaltakat rendelí 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 fogyas ztőkra.

Értelmező rendetkezések
2.§.

E rendelet alkalmazása szempontjából :

(1) Fogyasztó:

a. az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a
tu lajdonos képviselője,

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

('t} lvóvíz szolgáltatás díja:
3.§"

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

b.) azivóvízdíj mértéke 20íl január í. napjától: 176 Ft!m3 + Áfa azaz:22o.-Ft / m3c.) A vezetékes ivóvízdíjat az üzemeltető,-á g.r,T.v. Vizi Közmű KHT. Közli és szedi
be.

a) \!v.|.szolgáltatáshoz kap_csolódó alapdíj 2oo9.o1.0í.napjától: 300._Ft +
Afa/beköté slhő azaz: 360.-FUbek./hó

(2) Folyékony hulladék szolgáttatás díja
a ) Fo.|1é_konY hulladék szolgáltatás díj mértéke 2011.Áprils 01.napjától : 500._FU m3+AFA azaz:625.-FUm3

4.§.
A megállaPÍtott díjak megegyeznek a B.K.T.V. i<Hr Taggyűlése által meghatározott
díjtételekkel,

5.§.-
Az e rendelettel meghatározott szolgáltatási díjak aközüzemi szolgáltatásidíjakhoz hasonlóelbírálás alá esik.

Beszterec KÖzség. 
. Önkormá nyzat rq3"?;qőtestületének a közüzemi ivóvízdíjmegállaPÍtásáról szóló 1t2O11.(ll1.11,) önkormányzati rendelet 6,§. 6erveue az alábbirendelkezés lép:

(1) A B,K.T.V NonProfit Kft Beszterec Község vonatkozásában a lakosságnak valamintaz intézményeknek sze n nyvízd íj at ne m siámláz 20 1 1 .O4.o| na pj átólzárő rendelkezés

(1) Eza rendelet a kihirdetés napján 
7rji'n"tavoa, 

de rendelkezéseit 2011,Április 1,naPjától kell alkalmazni. A rendetei rcnirdetéséről a jegyző- ái-ontorrányzat
._. hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.
(2) 

^ 
rendelet hatálYbaléPásével 

.egyid-ejűleg a Beszterec Község önkormányzatKéPviselŐ{estületének 1t2O11.(ll.iJ renoe'iete 2o11. Ápriris or.n-apjator hatályát
veszeti.

Beszterec, 2011.Március 1 
,1.

Poór József
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2O1 1 .Március 1 2. napján

szabó zoltán
körjegyző

szabó zoltán

Kiadmány hiteléül:

Beszterec,2O1 6. októb er 20. lfu,qn
Hegyes br&

e
*/

polg



Bes.zterec KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 szavazattal, ellenszavazat éstartózkodás nélkül meghozta az atábbi határozatát:

Beszterec Község Önkormá nyzat
Képviselő-testü letének

1l 201í.(ll.í1.)sz. Kt

Rendelete
kÖzÜzem Í ivóvízd Íj meg á l la pításá ról szó l ó 1 t 2o1 o.(l1.05. ) ö n ko rmányzati ren delet

módosításáról

Beszterec KÖzség. Pnkol1ányzat Képviseló-testülete a helyi önkormányzatokrólszóló 1990.évi LXV.tv.19.§tt) és az 1990.évi LXXXVlI.tu.z.s.ril és 11,§.(1)
bekezdése alapján az árak.megállapításáról szóló 1990. évi DfiXÚli" iorveny 7. § :
ának (1) bekezdése és 11. §.-ának (1) bekezdése alapján a vezetékes ivővíz
szolgáltatási d'ljának megállapításáról a'1'12010.(l1.05.).sz. iéndelet módosítá sára 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 kHf áftat üzemeltetett - közműből
vízszolgáltatást igénybevevő fogyas ztókra,

Értelmező rendelkezések
2.§.

E rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Fogyasztó:

a. az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a
tu lajdonos képviselóje,

(2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag
szükségleteinek kielé9ítése céljára használja.

természetes személy a
ivóvíz és háztartási víz
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A szolgáltatás díia
3.§"

(í) lvóvíz szolgáltatás díja:

a.) a szolgáltatásí d'lj alapja az ingatlanonként felszerelt mérőberendezés
alapján mért fogyasztás m3

b.) az ivóvízdíj mértéke 2011.ianuár í. napjától: 176 Ft/m3 + Áfa azaz:22o.-
Ft/m3

c.) A vezetékes ivóvízdíjat azűzemeltető, a B.K.T.V. ytziKözmű KHT. Közliés
szedi be.

d.) l,vóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó alapdíj 2oo9.o1.01.napjától: 3oo.-Ft +
Afa/bekötés/hó azazi 360.-FUbek./hó

(2) Folyékony hu!ladék szolgáltatás díja
a.) Folyékony hulladék mérték 2011.január }1,napjától : 184,-Ftl m3 +ÁFA

azaz:230.-FUm3
4.§.

{..1egá|lapított d'rjak megegyeznek a B.K.T.V. KHT Taggyűlése által meghatározott
díjtételekkel.

5.§._

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

zárő rendelkezés

6.§.

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.január 1-től kell alkatmazni. A rendelet kihirdetéséról a jegyző az
Ön kormányzat h irdetótábláján történő kifüggesztésset gondoskod ik.

7,§.

('t)A folYékony hulladék elszállítása az elhasznált ivóvízmennyiség arányában
történik.

8.§.

(1)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Beszterec Község önkormányzat
KéPviselÓ-testületének 112010.(l1,05,).sz. rendelete 2017. január i-tol
hatályát veszeti,

,l.
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Ezen rendelet a kihirdetés napján
gondoskodik.

Beszterec, 201 1.Január 1 1 .

Poór József
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011,Január 12.napján

Kiadmány hiteléül:

Beszterec, 2016, október 20.

lép hatályba, Kihirdetéséről a körjegyző

szabó zoltán
körjegyző

szabó zoltán
körjegyzó
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Beslt9rec Község Önkormányzat Képviselőtestülete 6 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Beszterec Község Önkormá nyzat
Képviselő-testületének
12l 201í.(Xl1.09.)sz. Kt

Rendelete
kÖzÜzem i ivóvízdíj megállapításáról szóló 1 t2o11 .(ll. 1 í .) ön korm ányzati rendelet

módosításáról

Beszterec KÖzség_. Pnk9_rryányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokrót
szóló 1990.évi LXV.h{.16.§.(1) és az 1990.évi LXXXVIl.tir.z.S.trl és 11.§.(1)
bekezdése alapján az árak megállapításáról szóló 1990. évi DfiXÚli. iorveny 7. § -
ának (1) bekezdése és 11. §.-ának (1) bekezdése alapján a vezetékes ivővíz
szolgáltatási díjának megállapításáról a 1 l2Q11.(l1,1 1.).sz, iéndelet módosítás ára 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 kHi által üzemeltetett - tozmúnől
vízszolgáltatást igénybevevő fogyas ztókra,

Értelmező rendelkezések
2.§.

E rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Fogyasztó:

a. az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a
tu lajdonos képviselője,

(2) Lakossági fogyasztás az a vízhasználat, amikor a
közúzemi vízműből szolgáltatott ívóvizet kizárólag
szü kség letei nek kielég ítése céllár a használja.

természetes személy a
ivóvíz és háztartási víz
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A szolgáltatás díja
3.§.

(1} lvóvíz szolgáltatás díja;

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

b.) az ivóvízdíj mértéke 2011 .12.23" napjától: 194 FUm3 + Áfa
c.) A vezetékes ivóvízdíjat azüzemeltető, a B,K.T.V. Vizi Közmű KHT. Közti és

szedi be.

d.) lvóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó alapdíj 2011.12.23.napjától: 3í5"-Ft +
Afa/bekötés/hó

(2) Folyékony hulIadék szolgáltatás díja
a - ) Folyékony h u lladék mérték 20 1 1,12,23.napjától :

. ]akos9ág és az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek esetén: 7o0._Ft/
m'+AFA

. egyéb szervezet, társaság esetén: í400.-FUm3+Áfa
4.§.

{..1egá|lapított 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.

zárő 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
ön kormányzat h irdetőtábláján történó kifüg gesztéssel gondoskod ik.

7.§.

(1)A folyékony hulladék elszállítása az elhasznált ivóvízmennyiség arányában
törtónik,

8.§.

(1)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Beszterec Község önkormányzat
Képviselő-testületének 112011.(l1.11.).sz. rendelete 2011. december zg-tal
hatályát veszeti,

.l.
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Ezen rendelet 2011,12.23"
gondoskodik.

Beszterec, 201 1.december 1 0.

Poór József
polgármester

A rende]et kihirdetve: 2011,December 10.napján

Kiadmány hiteléül:

napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző

szabó zoltán
körjegyzó

szabó zoltán
körjegyző

!ftq,í, 1,{
Hegyes ,!őzse
polgárméster

Beszterec , 2016. október 20.


