
 

Nyírbéltek Nagyközség 

Polgármestere 

4372 Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7. sz. 

18-94/2010. 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő- testülethez 

A Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb 

hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a 

közműves ivóvízellátás helyi szabályairól. 

Tisztelt Képviselő- testület! 

Az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. /1/ 

bekezdése felhatalmazást ad a képviselő- testületnek a törvény mellékletében felsorolt 

termékekre, szolgáltatásokra, hogy legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat állapítsa meg 

(továbbiakban hatósági ár). 

A Képviselő- testület rendeletében hatósági árat állapít meg: 

- az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjára 

- az önkormányzati tulajdonú vízi közmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és kezelés díjára 

A vízszolgáltatást a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosítja. 

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt elkészítette 2011. évi 

hatósági szolgáltatási árjavaslatát, melyet a tulajdonosokból álló közgyűlés 2010. december 

3-án megtárgyalt, és a melléklet szerint hagyott jóvá.  

A Zrt. által készített anyag szerint az ivóvízellátásnak 2011. évben 2 vagy 3 %-os 

nyereségtartalmat kell tartalmaznia, ahhoz, hogy a 2011. évben a válság és az időjárás hatása 

ne okozzon értékesítés csökkenést, 10.130 E m3 értékesítést terveztek. Érvényesül a 

javaslatban az inflációs hatás, kivéve a villamos energia költségeket, ahol csökkenés várható. 

Ezen hatások figyelembevételével a 2011. évre az indokolt díjfedezetet változatlan alapdíjak 

mellett a lakossági változó díjakban 7 Ft/m3, a közületi díjakban 13 Ft/m3 emeléssel lehet 

realizálni. 

Ilyen alapvető szolgáltatásoknál, mint az ivóvíz kiemelten fontos a díjak megfizethet6sége. 

A hatósági árakat úgy kell megállapítani, hogy a szolgáltatás fenntarthatósága mellett a 

megfizethetőségi követelmény is érvényesüljön. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a rendelet- tervezet elfogadását. 

N y í r b é l t e k, 2010. december 5. 

 

Csík Mihály 

polgármester 

 



 

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELÓ TESTÜLETÉNEK 

…………………………. 

önkormányzati rendelete 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás helyi szabályairól 

szóló 30/2009.(XII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. /l/ bekezdése felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

A közüzemi vízmúból szolgáltatott ivóvízért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás helyi 

szabályairól szóló 30/2009.( XII.25.) önkormányzati rendelet I.számú melléklete 

helyébe e rendelet 1 . számú melléklete lép. 

 

2.§. 

 
Ez a rendelet a 2011. január 1-jén lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti. 

Csik Mihály Kertész Gáborné 

polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2010. december 16-án kihirdetésre került. 

Kertész Gáborné  

jegyző 

 



 

1. számú melléklet 

1. Alapdíj 

1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén 

 

Vízmérő 

átmérő 

Q-max 

m3/n aránya 

Alapdíj 1 hóra Ft 

Ivóvíz Szennyvíz 

13-20 1 300 250 

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 300 Ft 250 Ft 

2. Változó díj 2010.01.01.-2010.12.31. 

2.1. Ivóvíz szolgáltatás 

 Lakosság részére  193,- Ft/m3 

 Közület részére  228,- Ft/m3 

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

összeg. 

4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 



 

Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Jegyzőjétől 

Nyírbéltek, Kossuth utca 5-7. 

tel: 42/3 89-207 

763./2013. 

Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. 

Pénzügyi és Számviteli Osztály 

NYÍREGYHÁZA 

Tó u. 5. Pf.:290.  
4401 

Tisztelt Cím! 

Igazolom, hogy a Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010 

(XII.16.) önkormányzati rendelete, mely a közüzemi vízmúb61 szolgáltatott ivóvízért fizetendő 

legmagasabb hatósági díjak megállapításáról; a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves 

ivóvízellátás helyi szabályairól szóló 30/2009.(XIl.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szól, a 2011. évre vonatkozó díjakat állapította meg. A melléklet megfogalmazása során elírás 

történt. 

Nyírbéltek, 2013. február 7. 

 

Kertész Gáborné 

jegyző 


