Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010. (XI. 26.) önkormányzati
rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmííbó7szolgáltatott ivóvíz
és az általa biztosított szennyvízelvezetés,szennyvíztisztítás —éskezelés hatósági árának

megállapításról
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. (l) bekezdésében kapott felhatalmazás és biztosított feladatkörében a
következőket rendeli el:

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon fogyasztókra, akik az önkormányzati
tulajdonú víziközmú által üzemeltetett ivóvíz és szennyvízelvezetésiszolgáltatást
igénybe veszik.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a vízműbe be nem kötött fogyasztókra,
akik a közkifolyó vizét csak háztartási szükségletük kielégítése céljából veszik
igénybe.

E rendelet alkalmazásában:
(l) Lakossági fogyasztó: természetes személyek, vagy azok csoportja, akik nem
gazdasági tevékenység felhasználására fogyasztják a vizet, használják a csatornát,
hanem saját életszükségletük fenntartása érdekében.
(2) Közületi fogyasztó: az állami vállalat, az egyéb gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a
gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a
leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, továbbá az egyéni
vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a
köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári

jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni, kivéve, ha törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

(1) Az önkormányzati tulajdonú víziközmíí által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás —éskezelés díja fogyasztási helyenként 2011.január I -jétől;

a) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén:
aa) lakossági alapdíj:
ab) lakossági fogyasztási díj :

251 Ft/hó
218 Ft/m3

b) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén:
ba) közületi alapdíj:
bt)) közületi fogyasztási díj:

330 Ft/hó
428 Ft/m3

c) 25-30 mm átmérójú bekötési vízmérő esetén:
ca) közületi alapdfr:
cb) közületi fogyasztási díj

A másolat az eredetivel mindenben me
Aláírás:

751 Ft/hó
428 Ft/m3

d)

mm átmérójú bekötési vízméró esetén:
da) közületi alapdíj:

db) közületi fogyasztási díj:

1921 Ft/hó

428 Ft/m3

e) 60-150 mm átmérójíí bekötési vízmérő esetén:
ea) közületi alapdíj:

eb) közületi fogyasztási díj :

5757 Ft/hó

428 Ft/m3

(2) Az önkormányzati tulajdonú víziközmúból szolgáltatott ivóvíz díja fogyasztási
helyenként 2011. január 1-jétól:
a) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízméró esetén:
aa) lakossági alapdíj :
ab) lakossági fogyasztási díj:

244 Ft/hó
267 Ft/m3

b) 13-20 mm átmérójú bekötési vízmérő esetén:
ba) közületi alapdíj :
bb) közületi fogyasztási díj :

320 Ft/hó
329 Ft/m3

c) 25-30 mm átmérójú bekötési vízmérő esetén:
ca) közületi alapdíj :
cb) közületi fogyasztási díj:

730 Ft/hó
329 Ft/m3

d) 40-50 mm átmérójú bekötési vízmérő esetén:
da) közületi alapdíj:
db) közületi fogyasztási díj:

1867 Ft/hó
329 Ft/m3

e) 60-150 mm átmérőjú bekötési vízmérő esetén:
ea) közületi alapdíj:
eb) közületi fogyasztási díj :

5595 Ft/hó
329 Ft/m3

(3) Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
(1) Május 1-jétől szeptember 30-ig a csatornahasználati díj felszámításánál nem vehető
figyelembe a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésrőlszóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 24.
(4) bekezdés d) pontja szerinti
ivóvízmennyiség.

(2) Az (I) bekezdésben meghatározott kedvezményt Nagykőrös város közigazgatási
területén kell adni, kivéve:

a) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési
szabályokról szóló 15/2004. (VI. 25.) ÖT. sz. rendeletében meghatározott Ln-K
(Lakótelepi beépítés) besorolású övezetek, és

b) Kecskeméti úti úszótelkes lakótelepi épületek.
5.5

A víziközmű szolgáltatás igénybevétele során tilos:

a) az engedély nélküli víziközmú rákötés (bekötés) készítése és üzemben tartása
(ideértve a bekötócsonkkal megépült szennyvízcsatornára való engedély nélküli
rákötést is),

b) a vízmérő zárjának megsértése, a vízmérő kiszerelése, illetve a mérési feltételek
illetéktelen megváltoztatása,
c) a házi (saját kutas) egyedi vízellátó rendszer összekötése a közhálózatra kötött házi
ivóvízhálózattal.
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén 0 órakor lép hatályba.

(2) 2010. december 31-én 24 órakor hatályukat vesztik Nagykőrös Város
Önkonnányzat 13/1994. (IV. 28.) ÖT. sz. rendelete az ivóvíz és szennyvízelvezetési
csatornadíj hatósági árának megállapításáról, valamint annak módosításáról szóló
5/1995. (11.16.), 32/1995. (XII. 14.), 3/1997. (111.6.), 24/1997. (XII. 5.), 13/1998. (IV.
3.), 26/1998. (XII. 11.), 25/1999. (XI. 26.), 23/2000. (XII. 1.), 3/2002. (11. 1.),
27/2002. (XI. 29.), 32/2004. (XII. 17.), 16/2005. (VII. 1.), 16/2006. (IV. 28.), 26/2006.
(XI. 17.), 11/2008. (111.28.) és 47/2008. (XI. 28.) ÖT. sz. rendeletek.

Ez a rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nagykőrös, 2010. november 25.

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

Dr. Nyíkos Sára

jegyz Ő

