
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

40/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

víziközműből szolgáltatott ivóvíz és az általa biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás –és kezelés hatósági árának megállapításáról szóló 

21/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

víziközműből szolgáltatott ivóvíz és az általa biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 

–és kezelés hatósági árának megállapításáról szóló 21/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (2) Közületi fogyasztó: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, 

a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, 

az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési 

csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az 

erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az 

állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az 

alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó 

szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi 

személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.” 

 

2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás –és kezelés díja fogyasztási helyenként 2012. január 1-jétől: 

 

a) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

aa) lakossági alapdíj:   259 Ft/hó
 

ab) lakossági fogyasztási díj:  225 Ft/m
3 

 

b) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

ba) közületi alapdíj:   340 Ft/hó
 

bb) közületi fogyasztási díj:  441 Ft/m
3 

 

c) 25-30 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

ca) közületi alapdíj:   774 Ft/hó
 

cb) közületi fogyasztási díj:  441 Ft/m
3 

 

d) 40-50 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

da) közületi alapdíj:   1979 Ft/hó
 

db) közületi fogyasztási díj:  441 Ft/m
3 

 

e) 60-150 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 



ea) közületi alapdíj:   5930 Ft/hó
 

eb) közületi fogyasztási díj:  441 Ft/m
3 

 

(2) Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja fogyasztási 

helyenként 2012. január 1-jétől: 

 

a) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

aa) lakossági alapdíj:   251 Ft/hó
 

ab) lakossági fogyasztási díj:  275 Ft/m
3 

 

b) 13-20 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

ba) közületi alapdíj:   330 Ft/hó
 

bb) közületi fogyasztási díj:  339 Ft/m
3 

 

c) 25-30 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

ca) közületi alapdíj:   752 Ft/hó
 

cb) közületi fogyasztási díj:  339 Ft/m
3 

 

d) 40-50 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

da) közületi alapdíj:   1923 Ft/hó
 

db) közületi fogyasztási díj:  339 Ft/m
3 

 

e) 60-150 mm átmérőjű bekötési vízmérő esetén: 

 

ea) közületi alapdíj:   5763 Ft/hó
 

eb) közületi fogyasztási díj:  339 Ft/m
3 

 

 (3) Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.” 

 

3.§  (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

       (2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

Nagykőrös, 2011. november 25. 

 

 

 

 

      Dr. Czira Szabolcs sk.      Dr. Nyíkos Sára sk. 

             polgármester                                                                               jegyző 

 

 

 
 


