
NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 

13/2010. (XII. 17.) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű 

használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi 

szabályairól szóló 

15/2003. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Képviselőtestület 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 

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

közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 15/2003. (XI. 24.) 

önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Ör) az alábbiakban módosítja: 

1.§. (1) Az Ör. 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet l. sz.-ú melléklete lép. 

(2) Az Ör. 4. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. sz.-ú melléklete lép. 

(3) Az Ör. 5. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. sz.-ú melléklete lép. 

(4) Az Ör. 6. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. sz.-ú melléklete lép. 

2. § E rendelet 2011. január 1.-jén lép hatályba. 

 

Nyírpazony, 2010. december 14. 

 

 

Dubay László        Dr. Ilosvai István 

polgármester         jegyző 

 

Jelen rendelete 2010. december 17.-én kihirdetem. 

Nyírpazony, 2010. december 17. 
  



l. számú melléklet 

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 

13/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhez 

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 

15/2003. (XI. 24) önkormányzati rendeletének 

1. számú melléklete 

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 2011.01.01- 2011.12.31. 

Ivóvíz szolgáltatás 

Lakosság részére    193,- Ft/m3  

Közület részére    228,- Ft/m3 

Szennyvízelvezetés — tisztítás 

 Lakosság részére     231,- Ft/m3 

Közműves ivóvízellátást igénybevevő  

közület részére    295,- Ft/m3 

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

4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 


