
KIVONAT 

Kemecse Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 23-án megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotta: 

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 

16/2010. (XII.23.) 

önkormányzati rendelete 

A többször módosított 3/1998 111.12.) a közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 
a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a 

díjalkalmazás feltételéről szóló rendelet módosításáról 

A többször módosított 3/1998.(III.12.) a közüzemi vízműről szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a 

díjalkalmazás feltételéről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. számú 

melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

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+ Áfa 250 +Áfa 

25-32 3 900+Áfa 600+Áfa 

40-50 9 2.700+Áfa 1.800+Áfa 

65-100 33 9.900+Áfa 6.600+Áfa 

150-200 81 24.300+Áfa 16.200+Áfa 

 

1.2. Egyéb fogyasztás esetén 

Lakásonként, vízvételi helyenként    

2. Változó díj 

2.1. Ivóvíz szolgáltatás 

a.) a közületi és lakossági fogyasztás után ( Körmendi tanya kivételével) 

176 Ft/m3 +10Ft/m3 + Áfa1 

                                                 
1 A BKTV Kft előterjesztésében 200 Ft+Áfa/hó javaslat szerepel. A 250Ft+Áfa/hó emelésének indoka a KEOP 

pályázat során tervezett szennyvíztelep bővítésének 



 

b.) lakossági vízfogyasztás a Körmendi-tanyán : 

193 Ft/m3 + Áfa 

c.) közületi vízfogyasztás a Körmendi-tanyán : 

228 Ft/m3 + Áfa 

2.2. Szennyvízelvezetési és tisztítási díj 

a.) közületi és lakossági fogyasztás után: (kivéve Körmendi tanya) 

210 Ft/m3 + Áfa 

 

3.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jétól lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kemecse Város Önkormányzata 

Képviselótestületének 21/2009.(XII.18.) rendelete a többször módosított 3/1998.( III. 

12.) a közüzemi vízmúról szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamú 

használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételéről 

szóló rendelet módosításáról szóló rendelet hatályát veszti. 

 

k.m.f 

 

Lipők Sándor sk. Molnárné Ferkó Rita sk. 

Polgármester Jegyzó 

 

 

 A kivonat hiteles: 

 

 

Dr. Hostyisószky István 

jegyző 

  

  



1. számú melléklet a 16/2010. (XII.23.) rendeletéhez 

ALAPDÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYA 

A beépített, illetve beépíthető vízmérő méretével, ezáltal a rendelkezésre állással arányos 

alapdíj legkisebb tételét a táblázat első sora; a további alapdíj tételeknek a legkisebb tételhez 

viszonyított arányát a táblázat 2-5 sorai tartalmazzák: 

  Vízmérővel mért fogyasztás esetén 

Vízmérő átmérő 
Q-max 

m3/n aránya 

1. 13-20 1 

2. 25-32 3 

3. 40-50 9 

4. 65-100 33 

5. 150-200 81 

 

- Egyéb fogyasztás esetén 

Lakásonként, vízvételi helyenként: az 1. sorban szereplő alapdíj tétel. 


