KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2011.(XII.16.)
rendelete
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű
használatért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás
feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól
Kállósemjén Nagyközség Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7.§-ában kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§. A település közigazgatási területén a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult az önkormányzattal kötött közszolgáltatási
szerződés alapján, 2011. december 31. napjától a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alatti székhelyű gazdálkodó
szervezet.
2.§. A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, gépkocsi
mosás) kielégítése céljából - a polgármester és a szolgáltató hozzájárulása alapján a - történő
igénybevétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét a szolgáltató műszaki számítással állapítja
meg. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni.

3.§ (1) Az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvízelvezetés-tisztítás rendelkezésre állásáért
alapdíjat, a szolgáltatott ivóvíz, az elvezetett szennyvíz mennyiség után változó díjat kell
fizetni, mely díjakat az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az l. mellékletben megállapított víz- és csatornadíjon felül rendelkezésre állási díjat is
fizetnie kell annak a nem lakossági fogyasztónak, amely műszaki-technikai
szükségszerűségből, hatósági előírás alapján, vagy egyéb okok miatt az általa ténylegesen
igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó mértékű kapacitást köt le.

4.§. (1) Ez a rendelet 2011. december 20. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a
díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól
szóló 15/2010.(XII.14.) önkormányzati rendelet.
Belicza László
polgármester

Pisákné Páll Ilona
jegyző

1. melléklet 18/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelethez

1. Ivóvíz szolgáltatásért fizetendő díj.
Lakosság részére

204 Ft/m3 + ÁFA

Közület részére

241 Ft/m3 + ÁFA

2. Szennyvíz elvezetés és tisztítás
Lakosság részére

254 Ft/m3 + ÁFA

Közület részére

323 Ft/m3 + ÁFA

3. Alapdíj
Ivóvíz:

315 Ft/hó + ÁFA

Szennyvíz:

300 Ft/hó + ÁFA

