
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2010. (XII. 17.) 

 

önkormányzati rendelete 

 

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű 

használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. 

évi LXXXVII. törvény 11.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az árak 

megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. §. 

 

(l) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatának 

feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

2. §. 

 

(l) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

(2) Hatályát veszti 

1. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatának 

feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 31/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet mellékletének 5. pontja, 

2. a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatának 

feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 34/2009. (XII.08.) önkormányzati rendelet. 

 

Újfehértó, 2010. december 

 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester          jegyző 

 

 

A rendeletet kihirdettem 2010. december 17-én. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 

   jegyző 
  



1. sz. melléklet a 21/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű használatának 

feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet l. 

melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. Változó díj 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 

 

2.1. Ivóvíz szolgáltatás 

 A B 

1 Lakosság részére 193,- Ft/m3 

2 Közület részére 228,- Ft/m3 

 

2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 

 A B 

1 Lakosság részére 231,- Ft/m3 

2 
Közműves ivóvízellátást igénybevevő 

közület részére 
295,- Ft/m3 

 

„ 

 

 


