
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2012. (11.14.) rendeleté

a közszolgáltatási díjakról szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselö-teslülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a 
bekezdésében, és az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Képviselő-testület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
szabályainak és díjainak meghatározásáról szóló 1/2006.(1.24.) rendeletének módosításáról 
szóló 18/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletét és a szennyvízelvezetés és tisztítás 
szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 22/2008. (XII. 19.) rendelet módosításáról szóló 
19/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletét és az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 2/2007. 
(I. 31.) rendeletének módosításáról szóló 20/2011. (XII.16.) rendeletét hatályon kívül 
helyezi.

Záró rendelkezés

2.§

Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Halásztelek. 2012. február 13. ¡¿s  „
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A rendelet kihirdetésre került: 
Halásztelek, 2012. január 14.
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Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletc 

A szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 22/2008.
(XII.19.) rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés és tisztítás 
szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 22/2008. (XII. 19.) rendeletet (a továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ l . §
Lakossági szennyvízkibocsátók esetében:

259.-Ft/m3 + ÁFA
+ a vonatkozó jogszabályban megállapított Környezetterhelési díj + Áfa 

Nem lakossági szennyvízkibocsátó esetében:

429.-Ft/m3 + ÁFA
+ a vonatkozó jogszabályban megállapított Környezetterhelési díj + Áfa 

„Külön fizetendő az egyéb jogszabályok alapján megállapított környezetterhelési díj.”

2-§

(1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 22/2008. (XII. 19.), és a 
29/2009.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

Halásztelek, 2011. december 15.

A rendelet kihirdetésre kerül: 
Halásztelek, 2011. december 16.
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Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2011. (XII.16.) rendelete

az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 2/2007. (I. 31.) rendeletének módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselö-testülete az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 
2/2007. (I. 31.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

l . §

A Rendelet 1. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) “ 1- § (1) Halásztelek közigazgatási területén a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb 
hatósági díjtételek.

(2) Az ivóvíz fogyasztási díj mértéke: 191,9 Ft/m3+ÁFA.

(3) Nem lakossági ivóvíz alapdíj mértéke

o 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft,
o 0 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente

14.880,- Ft + ÁFA
o 7,5 m -nél nagyobb, de legfeljebb 15m napi átlagfogyasztás mellett évente

54.360,- Ft + ÁFAo /
o 15 nr napi átlagfogyasztás felett évente 88.680,- Ft + AFA 
o Ivóvíz-alapdíjon felüli nem lakossági ivóvíz-fogyasztási díja: 198,9.- Ft/m3+ÁFA.

(4) A lakossági ivóvíz alapdíj mértéke
o 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 158,00 Ft/bekötés/liónap + 

ÁFA.
o 0m ' tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft.

A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési vízmérőire, illetve mérővel nem rendelkező 
bekötések esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel.

A lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek (az ivóvíz
szolgáltatás tekintetében a továbbiakban együtt: lakossági fogyasztók) kötelesek fizetni.

(5) Az ivóvíz szolgáltatási díjat (ivóvíz-díjat) az ivóvíz alapdíj és az ivóvíz alapdíjon felüli 
fogyasztási díj együttesen képezik.”

A másolat az eredetivel megegyezik. 
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2 . §

(]) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2010.(XII. 17.) 2/2011. 
(11.16.) önkormányzati rendelet.

Halásztelek, 2011. december 15.
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