
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VÍZI-
KÖZM L SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ

DÍJÁRÓL



2

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjáról

az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.
§ (1) bekezdés, a 11. § (1) bekezdés és a törvény mellékletének B) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Ötv. 8. § (4) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet tárgyi hatálya: Csanytelek község közigazgatási területén lév  vízi-közm  alap- és
melléklétesítményekre, közcs hálózatra, beköt vezetékekre és az azok alkatrészeire, tartozékaira, mér -
fogyasztó és nyomásváltoztató berendezésekre és felépítményekre terjed ki.

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. Közszolgáltató megbízása

2. §

A képvisel -testület a település lakossága számára biztosítandó egészséges ivóvíz ellátása közszolgáltatói feladata
végzésével és az 1. mellékletben meghatározott díjak beszedésével a Közm épít  Beruházó- és Szolgáltató Kft Csanytelek,
Volentér János tér 2. sz. (továbbiakban: KÉBSZ Kft) mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lév
gazdasági társaságát bízza meg az 1. függelékként csatolt közszolgáltatási szerz dés szerint.

3. Az önkormányzat tulajdonában lév  vízi-közm l szolgáltatott ivóvíz díjtétele

3. §

Az önkormányzat tulajdonában lév  Csanytelek, Botond utcai, a Pusztaszeri utcai és a Pókföldi vízi-
közm l a KÉBSZ Kft által a fogyasztók számára szolgáltatott ivóvíz díjtételét az 1. melléklet
tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. Hatálybaléptetés

4. §

 Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

5. Hatályon kívül helyez  rendelkezések

5. §

(1) Hatályát veszti a település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló 9/2010.
(XII. 10.) önkormányzati rendelet.

(2) 2001. április 30. napján hatályát veszti a kötelez  hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l
szóló 8/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet
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a)  2. § (1) bekezdéséb l a „kivéve a 8. § (1) bekezdésben írt gazdálkodó szervezeteket.” szövegrésze,
b)  2. § (2) bekezdése,
c)  3. § c) pontja és az e)-f) pontja,
d)   6.  §  (3)  bekezdése  második  mondatából  a  „”3.  §  d)  pontjában”  és  a  3.  §  a)-b)  pontjában  írt”

szövegrésze,
e)    8.  § és a 11. § valamint
f)  12. § (4)-(5) bekezdése.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
  polgármester jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése:  2011. április 29.

           Kató Pálné
jegyz
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1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati tulajdonú vízi-közm l a KÉBSZ Kft által szolgáltatott ivóvíz díjtételei
DÍJTÉTEL

Közszolgáltatás megnevezése  általános forgalmi adóval
növelt összege forintban mértékegységeSor-

szám:
A B C

1. Ivóvíz háztartási célú felhasználása  175.- m3

2. Ivóvíz nem háztartási célú (ipari) felhasználása  110.- m3

3. Fogyasztó-helyenkénti rendelkezésre állás díja   250.- hónap
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1.  függelék a 10/2011. (IV. 29.)  önkormányzati rendelethez

K Ö  Z S Z O L G Á L T A T Á S I    S Z E R Z  D É S

amely létrejött egyrészr l: a KÉBSZ Kft (Csanytelek, Volentér J. tér 2.) (továbbiakban: közszolgáltató)
képviseletében: Ambrus László ügyvezet , másrészr l: Csanytelek Község Önkormányzata
képvisel -testülete (továbbiakban: önkormányzat) képviseletében: Forgó Henrik polgármester között
az alábbi feltételekkel:

1.) Az önkormányzat a közigazgatási területére kiterjed en a vezetékes ivóvíz közszolgáltatás végzésével
2011. január 1-t l határozatlan ideig bízza meg a Közszolgáltatót. A vezetékes ivóvíz szolgáltatás
elvégzéséhez a tárgyi feltételeket az önkormányzati tulajdonban lev  tárgyi, m szaki, technikai
eszközök (3 db ivóvízkút, vízvezeték hálózat rendszer, közkifolyók, vízm -kezel  ház, víztorony)
üzemeltetésre történ  átadással biztosítja az önkormányzat közszolgáltató részére.

2.) A Közszolgáltató vállalja Csanytelek község közigazgatási területén belül háztartási és nem háztartási
célú ivóvíz általa üzemeltetett vízhálózaton való eljuttatását rákötéssel a fogyasztó számára. A
Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás zavartalan m ködéséhez szükséges vonatkozó szakmai
szabályoknak megfelel  m szaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket.

3.) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során jogosult (megfelel  szakképesítéssel
rendelkez ) teljesít i segít t igénybe venni. A Közszolgáltató a teljesít i segít  tevékenységéért úgy
felel, mint a saját tevékenységéért.

4.) Az önkormányzat tulajdonában lév  közkifolyók és t zcsapok rendeltetésszer  és folyamatos
használhatósága biztosítása a Közszolgáltató feladata. A közkifolyóból vételezett ivóvíz fogyasztása
közszolgáltatási díjáról a Közszolgáltató 2 havonta számlát állít ki, melyet az önkormányzat
polgármesteri hivatala szolgáltatási díjként az önkormányzat adott évi költségvetése dologi kiadása
terhére a Közszolgáltató számára egyenlít ki.

5.) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó rendeletében
foglalt díjtétele alkalmazásával a szakma szabályai szerint végezni, jogosult az önkormányzat
képvisel -testülete által meghatározott díjtételek beszedésére. A közszolgáltatás elvégzését követ en a
fogyasztó számára a vízmér órák 2 havonta esedékes leolvasását követ en számlát bocsát ki a
tárgyhónapot követ  15. napig és gondoskodik a vízdíjak, esetleges díj fizetés elmaradásából ered
díjhátralékok beszedésér l.

6.) A Közszolgáltató vállalja a vonatkozó jogszabályban rögzített közszolgáltatás teljesítésével
összefügg  nyilvántartási adminisztrációs rendszer m ködtetését. Vállalja továbbá, hogy a
közszolgáltatást igénybevev  fogyasztók számára könnyen hozzáférhet  tájékoztatást biztosít.

7.) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevev  fogyasztói panaszok, észrevételek kivizsgálására, ill.
a panaszt tev  tulajdonosok számára a panasz beérkezését l számított 10 munkanapon belül köteles
írásban érdemi választ adni.

8.) Szerz  felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerz dést

a) az önkormányzat képvisel -testülete felmondhatja, ha:
aa) a Közszolgáltató (a közszolgáltatás ellátása alatt) a tevékenység ellátására vonatkozó hatályos

jogszabályokat, vagy hatósági eljárásokat súlyosan megsértette, a jogsértés tényét az illetékes
bíróság, vagy hatóság joger sen megállapította,

ab) a Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerz dést, ill. vonatkozó tárgyi rendeletben
foglaltakat neki felróhatóan súlyosan megsértette.

b) a Közszolgáltató felmondhatja, ha:
az önkormányzat akadályozza a Közszolgáltató általi közszolgáltatói tevékenység végzését, mellyel
a Közszolgáltatónak kárt okoz.
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9.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerz dés felmondása mindkét fél
részér l a  másik fél felé írásban történhet. A felmondás ideje: a közlést l számított 3 hónap.

10.) A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy közszolgáltatási tevékenységét, e szerz désben foglaltak
betartását az önkormányzat jegyz je jogosult ellen rizni és a szükséges intézkedések megtételét
kezdeményezni.

11.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles az általa végzett
közszolgáltatási tevékenységér l a közszolgáltatási szerz dés fennállása alatt miden év november
hónapban a képvisel -testület el tt (a jegyz  felkérése alapján, az általa megjelölt id pontban)
költségelemzéssel tájékoztatás adására, ill. jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása
kezdeményezésére (gazdaságossági számítás alapján) költségelemzés benyújtásával.

12.) A szerz  felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséb l ered  vita esetén a felek
békés úton, peren kívüli egyezségre törekednek.

13.) Jelen közszolgáltatási szerz désben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a
vonatkozó hatályos központi jogszabályok, valamint az önkormányzat tárgyi rendeletében foglaltak az
irányadóak.

14.) A szerz  felek jelen szerz dést annak hangos felolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal
mindenben megegyez t, helybenhagyólag írják alá.

15.) A közszolgáltatási szerz dés 2 eredeti példányban készült, melyb l 1 eredeti példány a
Közszolgáltató, 1 eredeti példány pedig az önkormányzat példánya.

Csanytelek, 2011. ………………...

           ………………………………………            ………………………………………
                 Forgó Henrik polgármester         KÉBSZ Kft ügyvezet
   önkormányzat képvisel -testülete képviseletében  képviseletében

Ellenjegyz : …………………………………………………..
                                                                                              Kató Pálné jegyz


