
 
 
 
 

 
 

Rendelet 
 

Önkormányzati Rendeletek Tára 

 
 

 

 
Dokumentumazonosító információk 

 
 

Rendelet száma: 19/2010.(XII.16.)  

Rendelet típusa: Módosító  
Rendelet címe: A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, ill. a 

közüzemű csatornamű használatáért fizetendő 

legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves 

ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól 
szóló 18/2008.(VIII.28.) rendelet módosításáról  

Módosított rendelet azonosítója: 22/2009.(XII.28.) (hatályon kívüli), 26/2008.(XI.28.) 
(hatályon kívüli), 18/2008.(VIII.28.) 1.sz.melléklete  

Rendelet tárgykódja: I3  

Tárgykód megnevezése: Ivóvíz, szennyvíz  
Kihirdetés dátuma: 2010. december 16.  

Hatályba lépés dátuma: 2011. január 1.  
Dokumentum készült: 2011. január 10.  



Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 

 2 / 3 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2010.(XII.16.)  

 
Önkormányzati r e n d e l e t e 

 
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, ill. a közüzemű csatornamű 
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi 
szabályairól szóló 18/2008.(VIII.28.) rendelet módosításáról 

 
Demecser Város Képviselő-testülete az Árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
Törvény 7.§.-ban biztosított jogkörében a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvíz ellátás, 
szennyvízelhelyezés szabályairól szóló 22/2009.(XII.28) és 26/2008.(XI.28.) rendeletekkel 
módosított 18/2008.(VIII.28.) rendeletét a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bek. a.) hatáskörében eljárva az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
 
 

1.§ 
Az 18/2008.(VIII.28.) rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 
1. sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezés, hatályba lépés 
2. §. 

(1) Ez a rendelet 2011. január 01.-jén lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti  
 - a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű 

használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvíz ellátás, szennyvízelhelyezés 
szabályairól szóló 22/2009.(XII.28) önkormányzati rendelet és a 

 - 26/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Kiss Gyula       Imréné Bötykös Katalin 
polgármester        mb. jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendeletet 2010. december: 16 napján. kihirdettem. 
 
        Imréné Bötykös Katalin 
         mb. jegyző 
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a 19/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete 
 
 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
19/2010.(XII.16.)  

Önkormányzati rendeletéhez 
 
1.Alapdíj 
 

1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén 

Vízmérő átmérő Q-max m3/n Alapdíj 1 hóra Ft 

 aránya Ivóvíz Szennyvíz 
13-20              1 400 350 
25-32              3 900 750 
40-50              9  2.700  2.250 

          65-100 33  9.900  8.250 

         150-200 81 24.300 20.250 

 

1.2. Egyéb fogyasztás esetén 

Lakásonként, vízvételi helyenként     400.-Ft 350.-Ft 

 

2. Változó díj 

2.1. Ivóvíz szolgáltatás 
 
Lakosság részére 193-Ft/m3 
Közület részére 228-Ft/m3 

 
2.2. Szennyvízelvezetés-tisztítás 
 
Lakosság részére     231-Ft/m3  

Közület részére  295-Ft/m3  
 
 

2. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60 %-ának megfelelő összeg.  

Nem közmű hálózatról vett ivóvízből keletkező szennyvíz elvezetési és tisztítási 
díja közület részére 202.-Ft/m3 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 


