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NYÍRSÉGVÍZ 

Nyíregyháza és Térsége víz- és Csatornamű 

Zártkörűen működő Részvénytársaság 

Pampuch Józsefné Értékesítési osztályvezető 

Könnyű Zsolt Gazdasági vezérigazgató helyettes 

4401 Nyíregyháza 

Tó u. 5. 

 

Tisztelt Címzettek! 

 

2014. november 19-én keltezett megkeresésükben hivatkozva a 2014. évi XLI. törvény 1. § (1) 

bekezdésében foglaltakra, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.(11) 

bekezdésére Társaságuk megkérte Biri településre vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatás mértékét, 

alkalmazásának feltételeit, a díjképzés szabályait tartalmazó önkormányzati rendeleteket. 

 

Kérésüknek eleget téve csatoltan küldöm a kért dokumentumokat! 

 

Kelt: Biri, 2014. november 26. 

Gyirán Zoltán 

jegyző 
  



BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2012. (II.9.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a  
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 93. § (2) bekezdésére figyelemmel a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet, valamint az azt 

módosító 15/2006. (I.01.) önkormányzati-, a 2/2007. (I.31.) önkormányzati-, a 9/2008. (XII.31.) 

önkormányzati-,  a 2/2010. (II.28.) önkormányzati- és a 2/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

E rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba, rendelkezését azonban 2012. január 1. napjától kell 

alkalmazni. 

 

 

P.H. 

 

 

Almási Katalin                     Gyirán Zoltán 

polgármester                 jegyző 

  



BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 12/2004. (IV.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az 

árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (I) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (l) és (4) bekezdésében, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű 

használatáért fizetendő díjról szóló 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § 

(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A csatornaszolgáltatás díja lakossági és közületi fogyasztó részére bruttó 201 forint/m3.” 

 

2. § 

 

E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Gyirán Zoltán        Almási Katalin 

       jegyző            polgármester 

  



BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2/2010. (II.28.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

/I13/ 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi  

csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

 
 

Biri Község Önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 12/2004. (IV.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése a következők szerint módosul: 

(1) Az ivóvíz-szolgáltatás díja lakossági és közületi fogyasztó részére bruttó 248 forint/m3. 

(2) A csatornaszolgáltatás díja lakossági és közületi fogyasztó részére bruttó 183 forint/m3. 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. 

április 1. napi hatállyal kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről - a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon - a 

jegyző gondoskodik. 

 

 


