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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
32/2010. (XII. 24.) önkormányzati rendelete  

a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a 

közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 28/2009. /XII. 11./ 
önkormányzati rendelet módosításáról 

I3 
 
 
 

Ibrány város Képviselő Testülete az „Árak megállapításáról” szóló – többször módosított 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli 
el: 
 
 

1. §.  
 
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e  rendelet  1. sz. melléklete  lép. 
 
 

2. §. 
 
A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép, 
A Rendelet  5. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép,  
A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.  
 
 

3. §. 
 
Ez a rendelet 2011. január 1. napjától ép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
Ibrány, 2010. december 14. 
 
 
     Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária  
     polgármester   jegyző 
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1. sz. melléklet 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

28/2009. (XII.11.)KT. 
Rendeletéhez 

1. Alapdíj 
1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén 

 

Vízmérő átmérő 
Q-max 

m3/n aránya 
Alapdíj 1 hóra Ft 

Ivóvíz Szennyvíz 
13-20 1 300 250 
25-32 3 900 750 
40-50 9 2.700 2.250 
65-100 33 9.900 8.250 
150-200 81 24.300 20.250 

 
 1.2. Egyéb fogyasztás esetén 

  Lakásonként, vízvételi helyenként      300 Ft                  250 Ft 
 

2. Változó díj 2011.01.01.-2011.12.31. 
 

2.1. Ivóvíz szolgáltatás 
Lakosság részére  193.- Ft/m3  
Közület részére  228.- Ft/m3 

 
2.2. Szennyvízelvezetés – tisztítás 

Lakosság részére  231.- Ft/m3  
Közület részére  295.- Ft/m3  

 
3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelő összeg. 
 
4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
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2.sz. melléklet 
 
 

Ivóvízellátás díjfedezete 
 

Megnevezés
Várható
fedezet

E Ft

Indexek
%

Tervezett
fedezet

E Ft
Értékesített mennyiség (m3)

Anyagköltség (villamos energia, vásárolt víz nélkül)
Vásárolt víz költsége
Villamos energia költség
Anyagköltség összesen
Igénybe vett szolgáltatások költsége  
 - korrekció igénybe vett szolgáltatások
Igénybe vett szolgáltatások költsége korrigált
Egyéb szolgáltatások költsége
 - korrekció egyéb szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költsége korrigált
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Járulékok, adók
Személyi jelleg ű kifizetések összesen
Értékcsökkenés
Közmű bérleti díj
Költségnemek összesen
Belső szolgáltatás miatti korrekció
Egyéb korrekció
Egyéb ráfordítások
 - korrekció egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások korrigált
Üzemi eredmény

Fedezet összesen  
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3. sz. melléklet 

 
 

Szennyvízelvezetés - tisztítás díjfedezete 
 

Megnevezés
Várható
fedezet

E Ft

Indexek
%

Tervezett
fedezet

E Ft
Számlázott mennyiség (m3)

Anyagköltség (villamos energia, vásárolt víz nélkül)
Vásárolt víz költsége
Villamos energia költség
Anyagköltség összesen
Igénybe vett szolgáltatások költsége  
 - korrekció igénybe vett szolgáltatások
Igénybe vett szolgáltatások költsége korrigált
Egyéb szolgáltatások költsége
 - korrekció egyéb szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások költsége korrigált
Bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Járulékok, adók
Személyi jelleg ű kifizetések összesen
Értékcsökkenés
Közmű bérleti díj
Költségnemek összesen
Belső szolgáltatás miatti korrekció
Egyéb korrekció
Egyéb ráfordítások
 - korrekció egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások korrigált
Üzemi eredmény

Fedezet összesen  
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4. sz. melléklet 
 
 
 
 
 

A díjfedezet költségtételeihez kapcsolódó valorizációs indexek 
 
 

Költség és díjtételek KSH éves átlagos árindexek megnevezése

Anyagköltség
Továbbfelhasználásra termelő ágazatok belföldi értékesítésének 
árindexe

Energia
     - Technológiai villamos energia változó díja

     - Villamos energia rendszerhasználati díja és egyéb energia

Közbeszerzésen elért, tervezett költség és a bázisév várható költség 
hányadosa

Energiatermelő ágazatok belföldi értékesítésének árindexe

Közvetlen bér és járulékok 

Személyi jellegű kifizetések

Igénybe vett szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Fogyasztói árindex

Ipari belföldi értékesítési árindex
Alapdíjak

Alkalmazásban állók havi munkajövedelme

Ipari belföldi értékesítési árindex

 
 
 
 
 
 


