
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
33/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete 

 az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ö. r. számú rende-

let módosításáról 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) be-
kezdésében foglalt feladatkörében eljárva az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
28/2003.(XII.29.) Ö. r. számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról 
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 28/2003.(XII.29.) Ö. r. számú rendelet 
(továbbiakban: Ö. r.) 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. § (1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a következők: 
a) Alapdíjak a vízszolgáltatásban: 

Vízmérő mérete: Értékesítési irány: Alapdíj  

(mm) (Ft/db/hó): 

13-20 Lakossági 520 
Nem lakossági 787 

25-40 Lakossági és nem 
lakossági 

5.560 
50-80 16.210 

100-200 26.400 
 

aa) Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlá-
zásnál figyelembe venni. 

ab) Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlan-
nak) úgy valamennyi vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell. 

ac) Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül tör-
ténik, havonta csak egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat 
kell felszámolni. 

ad) Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos 
(méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete 
szerinti alapdíjat kell felszámolni. 

ae) Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban 
bekötési mérőre történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a be-
kötési mérő után alapdíj nem számítható fel, nem lakossági fogyasztó 
esetén a bekötési mérő méretét kell alapul venni. 

af) Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos 
(méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével 
azonos mérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni. 
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ag) Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifo-
lyók esetén a lakossági 13-20 mm mérőméret szerinti díjat kell alkalmaz-
ni. 

b.) Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak: 

Megnevezés (Ft/m3)  
vízdíj: 317,00 Ft/m3  

csatornadíj: 323,00 Ft/m3 ” 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzatának az ivóvíz-ellátási és szenny-
víz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kér-
déseiről szóló 28/2003. (XII.29.) Ö.r. számú rendeletet módosító 18/2010. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelete.  
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a 
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 ( Dr. Dancsó József ) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária ) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2011. december 23-án 

 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária) 
 címzetes főjegyző 
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