
 

Rakamaz Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

14/2010. (XII.16.) 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, 

valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés 

díjairól szóló 7/1994. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Rakamaz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról 

szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

  

1. § Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által szolgáltatott ivóvíz, valamint 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjairól szóló 7/1994. 

(V.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

„2. § (1) A település központi belterületén az 

              ivóvíz díja              240.- Ft/m3. 

 

         (2) A Tisza-parti üdülőterületen a víz- 

              használók által fizetendő ivóvízdíj 

              mértéke               572.- Ft/m3. 

 

         (3) A település központi belterületén a 

               szennyvízelvezetés díja            174.- Ft/m3. 

 

         (4) A település központi belterületén 
 

a) a tengelyen szállított folyékony 

hulladékkezelési közszolgáltatás díja         1.411.- Ft/m3, 
 

                b) annak az ingatlantulajdonosnak, 

       akinek ingatlana előtt a szennyvíz- 

       csatorna-hálózat nincs kiépítve, 

       a tengelyen szállított folyékony 

       hulladékkezelési közszolgáltatás díja         174.- Ft/m3. 
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         (5) A Tisza-parti üdülőterületen a tengelyen 

               szállított folyékony hulladékkezelési 

               közszolgáltatás díja            1.411.- Ft/m3.” 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.  

 

        (2) Abban az esetben, ha a hatályba lépés és a fogyasztás leolvasása nem 

esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell 

megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.  

 

 

 

 

Farkas Ernő                               Dr. Tóth Andrea jegyző  

                 polgármester                távollétében 

 

 

                   Kovácsné Pallai Valéria  

             aljegyző 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A település központi belterületén a Rakamazi Víz- és Csatornamű Nonprofit 

Kft. biztosítja az ivóvizet, kezeli a szennyvizet, begyűjti és fogadja a települési 

folyékony hulladékot. 

 

A szolgáltató taggyűlése legutóbbi ármegállapításához képest az infláció 

mértékével közel azonos mértékű, átlagosan 5 %-os emeléssel árajánlatot tett a 

szolgáltatások díjaira. A díjak megállapítása az árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. törvény alapján az önkormányzat hatáskörébe tartozik. A 

csatornadíjak 13.- Ft/m3 vízterhelési díjat tartalmaznak, melynek mértéke, 

valamint a 250.- Ft/hó+ÁFA ivóvíz és szennyvíz alapdíjak mértéke az elmúlt 

évhez képest nem emelkedtek. Az alapdíjakból befolyt árbevételt a szolgáltató 

működési kiadásainak fedezésére, valamint felújításra és fejlesztésre tervezi 

fordítani.  

 

A díjemeléssel érintett díjak emelésénél a szolgáltató figyelembe vette azt az 

alapvető gazdasági szempontot, hogy a díj fedezze a felmerülő ráfordításokat, 

ösztönző legyen a csatorna-hálózatra történő rákötések növelése érdekében, 

valamint ne jelentsen túlzott terhet a lakosság számára.  

 


