
Módosítva a 46/2009. (X. 01.) sz. rendelettel bezárólag.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2008. (XII. 08.) számú
rendelete

Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2009. évi ivóvíz díjáról

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  1993.  évi  CIV.  törvénnyel 
módosított  1990. évi  LXXXVII.  törvény 7.  § (1) bekezdésének felhatalmazása  alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 (1)  Alsótekerespuszta  illetékességi  területén  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja 2009. évben:

a. lakossági rendelkezésre állási díj 420,- Ft/hó + ÁFA

b. közületi rendelkezésre állási díj 420,- Ft/hó + ÁFA

c. lakossági mennyiséggel arányos vízdíji 364,- Ft/m3 + ÁFA

d. közületi mennyiséggel arányos vízdíjii 448,- Ft/m3 + ÁFA

(2) Az (1) bekezdés a. és c. pontjában meghatározott díjból:

üzemeltetési díj: 350,- Ft/m3 + ÁFA
eszközhasználati díj:   52,- Ft/m3 + ÁFA

(3) Az (1) bekezdés b. és d. pontjában közületi meghatározott díjból:

üzemeltetési díj:      350,- Ft/m3 + ÁFA
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) 2009. évben értékesített mennyiség tervezett nagysága: 

lakosság számára: 6.300 m3

közület számára: 8.500 m3
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2. §

Az Önkormányzat  1.  §  (1)  bekezdésében  az  ivóvíz  díjaként  a  legmagasabb  hatósági  árat 
állapítja meg.

3. §

(1) A vízdíj kiegyenlítése az üzemeltető által készített számla alapján átutalással történik.

(2) A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.

(3) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.

4. §

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 30/2007. (XII. 14.) és 2/2008. (I. 31.) számú 
rendeletek hatályukat vesztik.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/
EK irányelvének való megfelelést szolgálja.1

Enying, 2008. december 3.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve: 2008. december 8. 

Szörfi István
     Jegyző

1 Kiegészítette a 46/2009. (X. 01.) sz. rendelet.
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