
 

K I V O N A T 
 

Döge Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december  

11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Döge Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének  

16/2010. (XII.17.)  

rendelete 
 

A VÁRDA-VÍZ KFT által alkalmazható legmagasabb szolgáltatási díjak 

megállapításáról 

 

Döge Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében  

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az árak megállapításáról szóló  

1990. évi LXXXVII. Tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (l) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Döge Község közigazgatási területére, illetve a  

települési víz- és csatornaművet igénybe vevő lakossági és vállalkozói  

fogyasztókra. 
 

2. § 

(1) A Várda-Víz Kft. működési területén fizetendő szolgáltatási díj alapdíjból, 

ivóvízdíjból és szennyvízdíjból áll. 

(2) A szolgáltatás rendelkezésre állásért és a karbantartási munkálatokért  

fizetendő alapdíj összege: 

a) a lakosság által fizetendő: 

- ivóvíz alapdíj: 300.-Ft/hó/vízmérő 

- szennyvíz alapdíj: 20.-Ft/m3 

b) vállalkozások által fizetendő: 

- ivóvíz alapdíj: 1.500.-Ft/hó/vízmérő 

- szennyvíz alapdíj: 20.-Ft/m3 

(3) A Várda-Víz Kft. által alkalmazható legmagasabb ivóvíz és szennyvízdíjak: 

a) lakosság által fizetendő 

- ivóvízdíj: 232.-Ft/m3 

- szennyvízdíj: 185.-Ft/m3 

b) a vállalkozások által fizetendő 

  



- ivóvízdíj: 277.-Ft/m3 

- szennyvízdíj: 221.-Ft/m3 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

(4) Környezetterhelési díj egységesen: 6.9.-Ft/m3. 

 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

(1) Alapdíj: az a díj, amelyet a szolgáltatás rendelkezésre állásért, illetve a  

karbantartási munkálatokért teljes naptári évre vonatkozóan, havonta fizet a 

fogyasztó. 

(2) vállalkozás: 

a) egyéni vállalkozók, 

b) az 1997. évi CXLIV. Tv. hatálya alá tartozó gazdálkodó szervek, 

c) szövetkezetek, pénz- és hitelintézetek, biztosítók, 

 

 

4. § 

(1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a VÁRDA-VÍZ KFT által alkalmazható legmagasabb  

szolgáltatási díjak megállapításáról szóló közszolgáltatásra alkalmazható díj 

legmagasabb mértékének és a díjalkalmazás feltételeinek meghatározásáról  

szóló 1/2010. (II.21.) rendelet. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Dr. Nagy Péter s.k. Dr. Dienes Melinda s.k. 

    polgármester            jegyző 

 

 
Ezen jegyzőkönyvi kivonat a jegyzőkönyvben foglaltakkal szó szerint egyező, ezért hitelesítem. 

 

Kelt: Döge, 2011. január 6. 

 

 

Szilágyi Ferencné 

főelőadó 

 

 


