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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. november 24. napján tartandó rendes ülésére, valamint  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottsága 
2010. november 09. napján tartandó rendes ülésére 

 
 
Tárgy:  A Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz- és, csatornadíjak 

megállapítása 
 
 
 
Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző 
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Pénzügyi Ellenőrző és Rendészeti Bizottság! 
 
A Fejérvíz Zrt. 2010. szeptember 30. napján érkezett – melléklet – levelében adott tájékoztatást a 
2011. évi társasági üzleti tervéről és a szolgáltatási díjkalkulációk megküldéséről, melynek lényege, 
hogy a társaság közgyűlésének döntésével összhangban a 2011. évi díjjavaslatot nem 2010. 
november hónapban (hagyományos időpont), hanem legkésőbb 2011. március 01. napjáig készítik 
el. Ez azt is jelenti, hogy a Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott 2010. évi víz- és, 
csatornadíjak 2011. első negyedévében is alkalmazandóak lennének. A mellékelt rendelet-tervezet 
ez alapján készült. 
 
Az önkormányzat kifejezett kérésére elkészítik a hagyományos időpontban a díjelőterjesztést. 
Ebben az esetben kezdeményezni kell a Fejérvíz Zrt.-nél a 2011. évi díjkalkuláció mihamarabbi 
megküldését. 
 
Fentieken túl a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotásakor az esetleges áremelésre vagy 
csökkentésre (bérleti díj) is lehetősége nyílik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, és Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon 
döntést a tárgyban. (A rendelet-tervezet elfogadásához az SZMSZ 13. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján minősített többség szükséges.) 

  
 
Enying, 2010. november 03. 
 
 
 
        Mihályfi Gábor 
              aljegyző 
 

 
 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

a Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz- és, csatornadíj 
megállapításáról 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak magállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden fogyasztóra, akinek vagy amelynek a Fejérvíz Zrt. 
biztosítja Enying város közigazgatási területén a víz-, és csatornaszolgáltatást. 

 
 
2. §  (1) Lakossági vízdíj összesen 230,- Ft+ ÁFA/m3, melyből 
 a) üzemeltetési költség: 36,- Ft + ÁFA/m3, 
 b) bérleti díj: 194,- Ft + ÁFA/m3. 
 
(2) Lakossági csatornadíj összesen 231,- Ft+ ÁFA/m3, melyből 
 a) üzemeltetési költség: 57,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 174,- Ft + ÁFA/m3. 
 
(3) Közületi vízdíj összesen 350,- Ft+ ÁFA/m3, melyből 
 a) üzemeltetési költség: 194,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 156,- Ft + ÁFA/m3. 
 
(4) Közületi csatornadíj összesen 355,- Ft+ ÁFA/m3, melyből 
 a) üzemeltetési költség: 174,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 181,- Ft + ÁFA/m3. 
 
(5) Önkormányzat és intézményei vízdíj összesen 194,- Ft+ ÁFA/m3, melyből 
 a) üzemeltetési költség: 194,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 0,- Ft + ÁFA/m3. 
 
(6) Önkormányzat és intézményei csatornadíj összesen 174,- Ft+ ÁFA/m3, melyből 
 a) üzemeltetési költség: 174,- Ft + ÁFA/m3 , 
 b) bérleti díj: 0,- Ft + ÁFA/m3. 
 
 
3. § Az önkormányzat, a 2. § (2) bekezdésében meghatározott díjból július, augusztus, 
szeptember hónapokra 10 %-os mértékű locsolási kedvezményt biztosít. 

 



 

4. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 2010. évi lakossági és közületi víz-, csatornadíj megállapításáról a 
Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén című 57/2009. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet. 

(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.  

 

 

 

 Dr. Pintér György       Szörfi István 
    polgármester            jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2010. november 29. 
 
 
         Szörfi István 
               jegyző 


