
TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

18/2010.  (XII. 01.) RENDELETE 

az önkormányzat tulajdonában lévő vezetékes ivóvíz hálózaton 

szolgáltatott víz-és csatornaszolgáltatás   

legmagasabb hatósági árának megállapításáról  

 

 Tard Község Önkormányzatának képviselőtestülete A Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949 évi XX. Tv 44/A.§. (2) bekezdésében, a Helyi Önkormányzatokról 

szóló 1990 évi LXV. Tv 16.(1). bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az árak 

megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ának (1) és 11.§ (1) 

bekezdése alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdésének rendelkezéseire is az önkormányzat 

tulajdonában lévő és a Heves Megyei Vízmű ZRT. által működtetett hálózatba bekapcsolt 

fogyasztók vonatkozásában a szolgáltatott ivóvíz valamint a vezetékes szennyvízhálózat 

üzemeltetése során alkalmazott szennyvízszolgáltatás 2012. évben alkalmazott legmagasabb 

hatósági árát az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya 

 

 A rendelet Tard község közigazgatási területére és az önkormányzat vezetékes ivóvíz 

és szennyvíz hálózatán Heves Megyei Vízmű ZRT. által 2012. évben szolgáltatott ivóviz és 

szennyvízszolgáltatást igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, közületekre és 

önkormányzati intézményekre terjed ki. 

 

2. § 

 

A szolgáltatás díja 

 

1. A hálózaton 2012. évben szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági árát a 

képviselőtestület 550.-Ft/m3 + ÁFA - ban állapítja meg. 

 

2. A hálózaton 2012. évben szolgáltatott csatornaszolgáltatás legmagasabb hatósági árát 

a képviselőtestület 575.-Ft/m3 + ÁFA - ban állapítja meg. 

3.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

 E rendelet 2012. január 01.-én lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a vezetékes ivóvíz hálózaton szolgáltatott ivóvíz 2011. évi legmagasabb 

hatósági árának megállapításáról szóló 7/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Kihirdetés napja: 2011. december 1. 

 

Gál János 

polgármester 
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jegyző 

 



1 számú függelék 

 

A megállapított legmagasabb hatósági vízár mellett az üzemeltetési  

szerződés szerint fogyasztók által fizetendő szolgáltatási díj 

 

1. Ivóvíz szolgáltatás 

 

Lakossági szolgáltatási díj: 343 Ft/m3 + ÁFA 

 

2. Csatornaszolgáltatás 

 

Lakossági szolgáltatási díj: 454 Ft/m3 + ÁFA 

 

A megállapított legmagasabb hatósági ár és a fogyasztó által fizetendő szolgáltatási díj közötti 

a különbözeteket az önkormányzat a hálózatok fajlagos bérleti díjból egészíti ki. 

 

 


