
100 

Kiss Tibor a Szalka-víz Kft. ügyvezető igazgatója: Mosatások voltak, azért, hogy a víz minősége jó 

legyen, nagy a kockázati tényező, főleg, hogy nyár van és nagy a fertőzésnek a lehetősége. Nincs 

semmilyen hátránya annak, hogy a víz zavaros és nem olyan áttetsző a színe, attól egészséges és 

iható. 

Varga Gábor Ópályi lakos: A közkutak fogyasztását ki fizeti? 

Kiss Tibor a Szalka-víz kft. ügyvezető igazgatója: Az önkormányzat fizeti. Ahol nincs kiépítve a 

lakossági vízvezeték rendszer, ott 200 méteren belül közkutat kell biztosítani. 

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy a 2011. évi víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 

rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 

alkotja: 

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2011.(VI.06.) számú 

R e n d e l e t e 

A 2011. évi vízdíjak megállapításáról. 

Ópályi Község Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.§ (1)-

(2) és 1l.§  (l) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A Képviselő-testület a többször módosított 4/1998.(II.04.) Ök. Számú rendelet az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

 

1.) Ivóvíz díja: 

Lakossági fogyasztók részére   200.-Ft/m3+ÁFA 

Önkormányzati közület    200.-Ft/m3+ÁFA 

Egyéb közület     227.-Ft/m3+ÁFA 

2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj 

Lakossági fogyasztók részére   190.-Ft/m3+ÁFA 

Önkormányzati közület    190.-Ft/m3+ÁFA 

Egyéb közület     245.-Ft/m3+ÁFA 

3.) A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapdíj mértékét 

Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén 

 

13 mm vízmérőnél     250.-Ft/fogyasztó+ÁFA 

20 mm vízmérőnél     380.-Ft/fogyasztó+ÁFA 

25 mm vízmérőnél     740.-Ft/fogyasztó+ÁFA 

50 mm vízmérőnél     2.230.-Ft/fogyasztó+ÁFA 
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  80 mm vízmérőnél    8.270.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

  100 mm vízmérőnél    12.500.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

  150 mm vízmérőnél    20.250.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

 

 

Szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevétele esetén 

 

  13 mm vízmérőnél    250.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

  20 mm vízmérőnél    380.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

25 mm vízmérőnél    740.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

50 mm vízmérőnél    2.230.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

80 mm vízmérőnél    8.270.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

100 mm vízmérőnél    12.500.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

150 mm vízmérőnél    20.250.-Ft/fogyasztó/hó+ÁFA 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 2011. július 1-én lép hatályba. 

(2) A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 201 1 június 15-én történÓ közzététellel 

kerül kihirdetésre. 

/: Erdélyi Miklós sk.:/ /: Dli Csoba Beáta sk. :/ 

polgármester körjegyző 

 

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy a Szalka-víz Kft. 2010. évi beszámolójáról szóló 

tájékoztatót fogadja el a Képviselő-testület. 

A Képviseló-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2011.(VI.06.) számú 

H a t á r o z a t a 

A Szalka-víz Kft. 2010. évi beszámolójáról. 

A Képviselő-testület: 

A Szalka-víz kft. 2010. évi beszámolójáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Erdélyi Miklós polgármester: Javaslom, hogy a Szalka-víz Kft. 2011. évi üzleti tervét fogadják el. 


