
Kivonat 

Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 09. napján megtartott nyilvános 

ülésének jegyzőkönyvéből 

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelete 

Ivóvíz- és szennyvízdíj megállapításáról 

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 

törvény 7.§ (l) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§ (l ) bekezdés b)  

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

 

A rendeletet alkalmazni kell Dombrád közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő  

Várda- Víz Kft által üzemeltetett - közműből víz- és csatornaszolgáltatást igénybevevő fogyasztókra. 

 

Értelmező rendelkezések 

2.§ 

 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából Fogyasztó: 

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

b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele 

jött létre. 

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

szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz szükségleteinek kielégítése céljára használja. 

(3) Közületi fogyasztás: az a vízfogyasztás, amely nem minősül lakossági fogyasztásnak. 

 

A szolgáltatás díja 

3.§ 

(1) Ivóvíz szolgáltatás díja: 

a) lakossági fogyasztó részére:  232,-Ft/m3, 

b) közületi fogyasztó részére:    277,-Ft/m3. 

(2) Csatornaszolgáltatás (szennyvíz) díja: 

a) lakossági fogyasztó részére:  185,-Ft/m3, 

b) közületi fogyasztó részére:    221,-Ft/m3. 

(3) Az (l) és (2) bekezdésben meghatározott díjakra a mindenkori ÁFA-t kell számolni. 

 

Az ivóvíz szolgáltatás alapdíja  

4.§ 

(l) Az alapdíj: 

a) lakossági fogyasztóknál 300,- Ft/hó/fogyasztási hely (vízmérő), 

b) közületi fogyasztóknál: 1500,- Ft/hó/fogyasztási hely (vízmérő) 

(2) Az (l) bekezdésben megállapított alapdíjak összegére a mindenkori ÁFA-t kell számolni 

 

A szennyvíz szolgáltatás alapdíja: 

5.§ 

(l) Az alapdíj: 

a) Lakossági fogyasztóknál: 20,-Ft/m3, 

b) közületi fogyasztóknál: 20,-Ft/m3, 

(2) Környezetterhelési díj egységesen:  6,90,-Ft/m3. 

(3) Az (l) bekezdésben megállapított alapdíj összegére a mindenkori ÁFA-t kell számolni. 

  



 

6.§ 

 

A megállapított díjak megegyeznek a Várda- Víz Kft Taggyűlése által meghatározott díjtételekkel. 

 

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

(l) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit ez idő után leolvasott fogyasztásra kell 

alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz- és szennyvízdíj megállapításáról  

szóló 14/2009.(XII.17.) rendelet. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Kozmáné Kasza Veronika s.k. Dr. Teschmayer Gábor s.k. 

polgármester jegyző 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jelen rendelet hatályát vesztette: 2012. január 1-jén. 

 

 

Dombrád, 2014. december 2. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Nagy János 

 jegyző 

 

 


