
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz-, és csatornadíj 
megállapításáról 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-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 következıket rendeli el: 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed minden fogyasztóra, akinek vagy amelynek a Fejérvíz Zrt. biztosítja 

Enying város közigazgatási területén a víz-, és csatornaszolgáltatást. 
 
2. §  (1) Lakossági vízdíj összesen 240,- Ft+ ÁFA/m3, melybıl 
 a) üzemeltetési költség: 204,- Ft + ÁFA/m3, 
 b) bérleti díj: 36,- Ft + ÁFA/m3. 
 

(2) Lakossági csatornadíj összesen 242,- Ft+ ÁFA/m3, melybıl 
 a) üzemeltetési költség: 182,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 60,- Ft + ÁFA/m3. 
 

(3) Közületi vízdíj összesen 366,- Ft+ ÁFA/m3, melybıl 
 a) üzemeltetési költség: 204,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 162,- Ft + ÁFA/m3. 
 

(4) Közületi csatornadíj összesen 372,- Ft+ ÁFA/m3, melybıl 
 a) üzemeltetési költség: 182,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 190,- Ft + ÁFA/m3. 
 

(5) Önkormányzat és intézményei vízdíj összesen 204,- Ft+ ÁFA/m3, melybıl 
 a) üzemeltetési költség: 204,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 0,- Ft + ÁFA/m3. 
 

(6) Önkormányzat és intézményei csatornadíj összesen 182,- Ft+ ÁFA/m3, melybıl 
 a) üzemeltetési költség: 182,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 0,- Ft + ÁFA/m3. 
 
3. § Az önkormányzat, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott díjból július, augusztus, szeptember 

hónapokra 10 %-os mértékő locsolási kedvezményt biztosít. 
 
4. §  (1) Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz- és, 
csatornadíj megállapításáról szóló 23/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. 

 

(3) Ez a rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  

 
 
 
 Dr. Pintér György       Szörfi István 
    polgármester            jegyzı 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. február 28. 
 
 
 
         Szörfi István 
               jegyzı 


