
Módosított előterjesztés 

  Abony Városi Önkormányzat                                                

Polgármesterétől 
H-2740 Abony                                                                 Tel.,fax: (53) 360-010 

Kossuth tér 1. 

 Az előterjesztés készítésében közreműködött: 

 Településfejlesztési osztály 

 Gáspár Csaba Abokom Nonprofit Kft. 

 Az előterjesztést véleményezi: 

 Pénzügyi Bizottság 

 Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
  

 ELŐTERJESZTÉS 

 A Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 

szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendelet módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

ABOKOM Nonprofit Kft. elkészítette a 2011. évre vonatkozóan a kft üzemeltetésében lévő 

víziközmű szolgáltatások díjtételére vonatkozó javaslatát. A 2011. évi költségvetéshez 

kapcsolódó és az Abokom Nonprofit kft üzemeltetésében lévő víziközmü szolgáltatások körét 

az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint javasolja. 

 

Az Önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz szolgáltatásról és a 

közüzemi csatornamű szolgáltatásról szóló 19/2004 (VII.29.) számú rendeletben szereplő 

díjak: 

Vízdíj         2010. év                        

Lakossági   235,-Ft/m³ + Áfa   

Közületi  280,-Ft/m³ + Áfa   

Csatornadíj 

Lakossági  251,-Ft/m³ + Áfa   

Közületi  349,-Ft/m³ + Áfa   
 

2011. évre vonatkozó javaslat, a módosítást követően: 

 

Vízdíj         2011. év                        

Lakossági   245,-Ft/m³+Áfa   

Közületi      291,-Ft/m³+Áfa   

Csatornadíj 

Lakossági       281,-Ft/m³+Áfa 

Közületi               383,-Ft/m³+Áfa  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és az 

alábbi rendelet-tervezet elfogadására. 

 

Abony, 2010. november 15. 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit 

        polgármester 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének 

…../2010. (……) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről 

szóló 19/2004. (VII.29.) számú rendeletének módosításáról 
 

 

Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 

bekezdésében, továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7. § (1) 

bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 

rendeli el: 

 

 

1. § 
 

Abony Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, 

a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendeletének 1. számú melléklete (a 

továbbiakban: Rendelet) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

2. § 

 

Ezen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 

 

3. § 

 

(1) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (4) és 5. § (5) bekezdése. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. számú melléklete. 

 

 

 

Kelt: 2010. november 25. 

 

 

 

     Romhányiné dr. Balogh Edit   dr. Németh Mónika 

                           polgármester                                                         jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 
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1. melléklet 

a ……/2010.(……) önkormányzati rendelethez 

 

1. melléklet Abony Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú közüzemi 

vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak 

megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendelethez 

 

Az ivóvíz szolgáltatás díja: 

 

- Lakossági fogyasztók részére:  245,-Ft/m³+Áfa 

- Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  291,-Ft/m³+Áfa 

 

A csatorna szolgáltatás díja: 

 

- Lakossági fogyasztók részére:  281,-Ft/m³+Áfa 

- Nem lakossági fogyasztók részére (közületi)  383,-Ft/m³+Áfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


