
 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
 

7/2010. (XII.13.) számú 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) 
számú rendelet módosításáról  

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1990. 

évi LXXXVII. törvény 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz- és 

szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) számú rendeletét (a 

továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ A R. 1. számú mellékletének helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép: 
 „1. számú melléklet  
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez 
 

Az ivóvíz termelői díja 
A Képviselőtestület a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz termelői díját – 10,- Ft/m3 

eszközhasználati díj tartalommal – az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén:         235,- Ft/m3     
- lakossági fogyasztók esetén:                                                235,- Ft/m3 ”                                                 

   

2.§ A R. 2. számú mellékletének helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép: 
„ 2. számú melléklet  
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez 
 

Az ivóvíz szolgáltatási díja 
A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz alapdíja:                       420,- Ft/hó 
A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztott mennyiséggel arányos változó díja: 
- a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén:                183,- Ft,/m3 

- lakossági fogyasztók esetén:            183,- Ft/m3” 
                                                        

3.§ A R. 3. számú mellékletének helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép: 
 „3. számú melléklet  
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez 
 

A szennyvíz termelői díja 
A Képviselőtestület a szennyvíz-szolgáltatás termelői díját – 102,- Ft/m3 

eszközhasználati díj tartalommal – az alábbiak szerint állapítja meg: 
- a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén:         400,- Ft/m3     

            - lakossági fogyasztók esetén:                                                400,- Ft/m3 ” 
 

4.§ A R. 4. számú mellékletének helyébe az alábbi 4. számú melléklet lép: 
„ 4. számú melléklet 
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 15/2003. (XII.17.) számú rendelethez 
 

A szennyvíz szolgáltatási díja 
A szennyvíz-szolgáltatás alapdíja:                       450,- Ft/hó 
A szennyvízszolgáltatás a közcsatornába bocsátott szennyvízmennyiséggel  arányos 
változó díja:                                         
- a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet esetén:                343,- Ft/m3 

- lakossági fogyasztók esetén:            343,- Ft/m3” 

 

5. § Jelen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz- 

és szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 15/2003. (XII. 17.) számú rendelet 

módosításáról szóló 10/2009. (XII.01.) számú rendelet. 
 

                  

                 Papalexisz Kosztasz                                  dr. Bedő István Zoltán 

                     polgármester                                                  jegyző 

 
Kihirdetve: 
2010. december 13. napján 
 
 
„dr. Bedő István Zoltán jegyző” 


