
 
Szőce Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2010.(XII.10) önkormányzati rendelete 
a víz- és csatornadíjak megállapításáról. 

 
Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. 
törvényben kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz – és csatornadíjak megállapításáról az alábbi 
rendeletet hozza. 

1.§. 
 

A rendelet hatálya a Hegyhátszentjakab – Szaknyér  - Őrimagyarósd – Szőce  önkormányzati 
tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjszabásra, továbbá a Szőce községi önkormányzat 
területén keletkező, Zalalövői Központba csatornarendszerben elszállított és ott tisztított szennyvízre 
terjed ki.  

2.§. 
 

(1)  Az ivóvíz szolgáltatás díja 2011. évben a vízmérő órához kapcsolódó alapdíjból, valamint 
a fogyasztás arányos lakossági és közületi díjból tevődik össze. 

 

 (2)  Az ivóvíz szolgáltatás alapdíjai Szőce településen : 
 
  13 - 20  mm - es  vízmérő átmérő 220  Ft/ hó  +  Áfa 
  25 - 30  mm - es  vízmérő átmérő 840  Ft/ hó  +  Áfa 
  40 - 50  mm - es  vízmérő átmérő   3 400  Ft/ hó  +  Áfa 
  80         mm - es  vízmérő átmérő   7 800  Ft/ hó  +  Áfa 
  100       mm - es  vízmérő átmérő  10 000 Ft/ hó  +  Áfa 
  150       mm - es  vízmérő átmérő  12 900 Ft/ hó  +  Áfa 
  200       mm - es  vízmérő átmérő  15 500 Ft/ hó  +  Áfa 
  Vízmérő nélküli fogyasztóhely           140 Ft/ hó  + Áfa 
 
 (3)  A fogyasztás arányos díj mértéke : 
  lakosság  235 Ft/ m3 +  Áfa 
  közület   294 Ft/ m3 +  Áfa 
  

(4)  A vízszolgáltató a szolgáltatást igénybevevőkkel szemben a megállapítottnál magasabb 
árat érvényesen nem köthet ki. 

3.§. 
 

A szennyvíz szolgáltatás díja 2011. évben: 
 

A fogyasztásarányos díj mértéke: 
 
  lakosság  337  Ft/ m3 +  Áfa 
  közület   342  Ft/ m3 +  Áfa 

 
4.§. 

 
A 3.§-ban meghatározott szolgáltatási díjak 80 Ft.+Áfa koncessziós díjat tartalmaznak.  
 

5.§. 
 

 (1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Egyidejűleg a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 11/ 2009.(XII.19.) 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Szőce, 2010. december 10. 
 

 Papp Tibor sk.    Preczlik Gábor sk. 
Polgármester    körjegyző 



 


