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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
 
 

Az érintett szolgáltatók által tett javaslatok alapján kérjük a Pénzügyi, Jogi, 
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság véleményezését és javasoljuk Önöknek a bizottsági 
döntés figyelembe vételével a víz- és szennyvízdíjak emelésének megtárgyalását 

.  
A DAKÖV Kft. közgyűlése kb. 4 %-os emelést fogadott el.  
A vízdíjra nettó 12,- Ft-ot javaslunk karbantartási, pótlási munkálatokra, így a 

DAKÖV Kft. által megállapított elszámoló árat ennyivel javasoljuk megemelni.  
 
Az AIRVAC Kft. javasolt díja a lakosság kapcsán  4,05 %-os, közületek 

esetében 9,91 %-os emelést tartalmaz összességében. 
Az alapdíj mértéke lakosság esetében 4,67 %-os, közületek esetében 10,73 %-

os emelést, míg a szippantott szennvíz leeresztési díja 5 %-os emelést javasol. 
 
Az érintett cégek Felügyelő Bizottsága a javaslatokat megtárgyalta, 

javaslatunkban az FB-k által támogatott árak szerepelnek. 
 

Az ÁFA mérték az eddigi 25 %-ról 27 %-ra  változik. 
 
A rendelet-tervezetben zárójelben szerepelnek a bruttó összegek és az emelés mértéke 
is.  Természetesen ez csak tájékoztató jellegű, a rendelet elfogadása esetén ezek a 
részek törlésre kerülnek! 
 
Kérem a tervezet megtárgyalását és elfogadását. 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. december 6. 
  
 
 
        Dr. Percze Tünde 
                          jegyző  
 
 



T E R V E Z E T 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2011. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelete a víz- és csatornahasználati  
díjak megállapításáról 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdése alapján Alsónémedi 
Nagyközség területén a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi 
csatorna használatáért fizetendő díjakat az alábbiak szerint szabályozza: 
 

1. § 
 
(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz 

használatáért 
a.) lakosság részére az ingatlanon felhasznált vízmennyiség után 

217,5- Ft + ÁFA/m3       (276,2 Ft) 
       b.) közületeknek az ingatlanon felhasznált vízmennyiség után 
          353,12- Ft + ÁFA/m3    (448,46 Ft) 

ivóvízdíjat állapít meg. 
 
(2) A Képviselő-testület Alsónémedi Nagyközség területén a vízszolgáltatási 

alapdíjat továbbra is fenntartja. Alapdíjat köteles fizetni minden olyan ingatlan 
tulajdonosa vagy bérlője, amely ingatlanon biztosított a közüzemi vízműből 
való vízvételi lehetőség, azaz a telken vízakna található. 

 
(3) A vízszolgáltatási alapdíjat a Képviselő-testület 

a.)  lakossági vízszolgáltatás esetén        174.72- Ft + ÁFA/hó/ingatlan 
b.)  közületi vízszolgáltatás esetén     1.030,85- Ft + ÁFA/hó/ingatlan 

összegben határozza meg. 
 

2. § 
 
(1) Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közüzemi 

csatornamű használatáért 
a.) a lakosság és a költségvetési szervek részére az ingatlanról kiengedett 
szennyvízmennyiség után 291.34,- Ft + ÁFA/m3   (370 Ft – 4,05 %) 
b.) egyéb, az a.) pontba nem tartozó  

használók részére az ingatlanról kiengedett szennyvízmennyiség után
     527,56,- Ft + ÁFA/m3   (670 Ft – 9,91 %) 

szennyvízdíjat állapít meg.  
 
(2) A Képviselő-testület Alsónémedi Nagyközség területén a 

szennyvízszolgáltatási alapdíjat továbbra is fenntartja. Alapdíjat köteles fizetni 
minden olyan ingatlan tulajdonosa vagy bérlője, amely ingatlanon a vezetékes 
szennyvízszolgáltatást igénybe veszik. 

 



(3) A szennyvíz-szolgáltatási alapdíjat a Képviselő-testület 
a. ) az (1) bekezdés a.) pontjába tartozó fogyasztók esetén 

263,78,- Ft + ÁFA/hó/ingatlan  (335 Ft – 4,67 %)) 
                  b.  ) az (1) bekezdés b.) pontjába tartozó fogyasztók esetén 
          708,66,- Ft + ÁFA/hó/ingatlan  (900 Ft – 10,73 %) 

összegben határozza meg. 
 
(4) A Képviselő-testület az Alsónémediben keletkező szippantott szennyvíz 

leeresztési díját az önkormányzati tulajdonú szennyvíztelepen 
 

630,- Ft + ÁFA /m3  (800 Ft – 5 %) 
 

összegben határozza meg. 
 

3. § 
 

(1) E  rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba 
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg  a víz- és csatornahasználati díj megállapításáról 

szóló 29/2010. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
Alsónémedi, 2010. december 09. 
 
 
 
 
      Vincze József                    Dr. Percze Tünde 
       polgármester                                                      jegyző  
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
……………………………… 
     Dr. Percze Tünde 
           jegyző 
 
 
 


