KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÖTESTÜLETÉNEK

21/2010 /XI1.31./
rendelete
a Várda-Víz Kft. által alkalmazható legmagasabb szolgáltatási díjak megállapításáról
Kisvárda város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.
tv. 16.§. /1/ bekezdésében, és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 7.§. / 1/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Kisvárda város közigazgatási területére, illetve a városi víz- és
csatornaművet igénybe vevő lakossági és vállalkozói fogyasztókra.
2.§.
(1) A Várda-Víz Kft. működési területén fizetendő szolgáltatási díj alapdíjból, ivóvízdíjból és
szennyvízdíjból áll.

(2) A szolgáltatás rendelkezésre állásáért és a karbantartási munkálatokért fizetendő
alapdíj összege:
a) a lakosság által fizetendő:
- ivóvíz alapdíj: 250 Ft/hó/vízmérő
- szennyvíz alapdíj: 20 Ft/hó/m3
b) vállalkozások által fizetendő:
- ivóvíz alapdíj: 1200 Ft/hó/vízmérő
- szennyvíz alapdíj 20 Ft/hó/m3
(3) A Várda-Víz Kft. által alkalmazható legmagasabb ivóvíz és szennyvízdíjak:
a) a lakosság által fizetendő
- ivóvízdíj: 222 Ft/m3
- szennyvízdíj: 171 Ft/m3
b) a vállalkozások által fizetendő
- ivóvízdíj: 265 Ft/m3
- szennyvízdíj: 215 Ft/m3
c) A szennyvízdíj minden m3-e után egységes környezetterhelési díj: 6,90 Ft/m3

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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3.§
E rendelet alkalmazásában:

( l ) Alapdíj:
az a díj, amelyet a szolgáltatás rendelkezésre állásáért, illetve a karbantartási munkálatokért
teljes naptári évre vonatkozóan, havonta fizet a fogyasztó.

(2) Vállalkozás:
a.) egyéni vállalkozók,
b.) az 1997. évi CXLIV. tv. hatálya alá tartozó gazdálkodó szervek,
c.) szövetkezetek, pénz- és hitelintézetek, biztosítók.
4.§.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01-től
kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2. §. (2) - (3) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépés utáni első vízóra
leolvasást követő díjfizetéseknél kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 1/2009.(1.24.) ÖKT. rendelet hatályát veszti.

K i s v á r d a, 2010. december 16.

Leleszi Tibor
polgármester

Törökné Dr. Nagy Irén
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 21/2010. /XII.31./ rendeletet - mely a
Várda-Víz Kft. által alkalmazható legmagasabb szolgáltatási díjak megállapításáról szól - 2010.
december 31. napjával kihirdetem.
K i s v á r d a , 2010. december 31.

Törökné Dr. Nagy Irén
jegyző

