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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. december 15. napján tartandó rendes ülésére 

 
 
Tárgy:  Az Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2011. évi ivóvíz díjáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
 
 
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző 
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2010. november 25. napján érkezett levelében – 
víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződéses kötelemnek megfelelően – tájékoztatta 
az önkormányzatot az Alsótekerespusztára vonatkozó 2011. évi díjkalkulációról. 
 
A tárgyban a Pénzügyi, Ellenőrző és Rendészeti Bizottság a 143/2010. (XII. 07.) számú, a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 151/2010. (XII. 08.) számú – előbbivel 
egybehangzó – határozatot hozta. A döntéseknek megfelelően a rendelettervezet elkészült, 
melyet ezúton terjesztek a Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására, melyhez az SZMSZ 
13. § (3) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. 

  
 
 
Enying, 2010. december 09. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Mihályfi Gábor 

                                       aljegyző 
 
 
 
 
 
 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2010. (XII. ...) önkormányzati rendelete 

az Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2011. évi ivóvíz díjáról  
 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak magállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden fogyasztóra, akinek vagy amelynek a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) biztosítja Enying város közigazgatási 
területén a vízszolgáltatást. 
 
 
2. § (1) Enying Alsótekerespuszta területén az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja 2011. évben: 
 a) lakossági rendelkezésre állási díj: 420,- Ft/hó + ÁFA, 
 b) közületi rendelkezésre állási díj: 420,- Ft/hó + ÁFA, 
 c) lakossági mennyiséggel arányos vízdíj:380,- Ft/m3 + ÁFA, 
 d) közületi mennyiséggel arányos vízdíj: 484,- Ft/m3 + ÁFA. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott díjból: 
 a) üzemeltetési díj: 403,- Ft/m3 + ÁFA, 
 b) eszközhasználati díj: 52,- Ft/m3 + ÁFA. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott díjból: 
 a) üzemeltetési díj: 403- Ft/m3 + ÁFA, 
 b) eszközhasználati díj: 92,- Ft/m3 + ÁFA. 
 

(4) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségeit is 
tartalmazza. 
 
(5) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról, tűzoltáshoz felhasznált vízért. 
 
(6) A 2011. évben szolgáltatott mennyiség tervezett nagysága 12400 m3, melyből: 
 a) lakossági: 4800 m3, 
 b) közületi: 7600 m3. 
 
 
3. § (1) A vízdíj megfizetése az üzemeltető által készített számla alapján átutalással 
történik, melyet a fogyasztó köteles kiegyenlíteni. 
 
(2) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata. 



4. §  (1) Ez a rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti az Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2010. évi ivóvíz díjáról 
szóló 58/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  
 

 

 

 Dr. Pintér György       Szörfi István 
    polgármester            jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2010. december  
 
 
 
         Szörfi István 
               jegyző 


