Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése
62/2005.(XI.21.) Kgy. rendelete a víziközműből szolgáltatott
ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 22/2004.(IV.15.) Kgy. rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § (2) bekezdésében,
valamint az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a
víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló
22/2004.(IV.15.) Kgy. rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet az 1. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közüzemi ivóvíz- és szennyvízelvezetés továbbá az egyesített rendszerű
szennyvízelvezető rendszeren keresztül történő csapadékvíz-elvezetés (továbbiakban:
szennyvízelvezetés) szolgáltatási díja az alapdíjból, a közüzemi ivóvíz szolgáltatás és
szennyvízelvezetés szolgáltatás díjából áll.”
2.§
A Rendelet 1. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
„(6) Jelen Rendelet alkalmazása tekintetében lakossági fogyasztónak minősül:
a) azok a természetes személy fogyasztók, akik a közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási vízszükségletük kielégítése céljára használják ill.
az ebből keletkező szennyvizeket juttatják be a közüzemi szennyvízhálózatba;
b) azok a fogyasztók, aki ivó- és háztartási vízszükségletük kielégítése céljából kizárólag
a közkifolyókat használják;
c) azok a természetes személy fogyasztók, akiknek az a) pontban megfogalmazottakon
túl távhőszolgáltatással foglalkozó társaságon keresztül biztosított a melegvíz ellátása
és azt kizárólag a háztartási víz-szükségletük kielégítése céljára használják ill. az
ebből keletkező szennyvizeket juttatják be a közüzemi szennyvízhálózatba;
d) azok a fogyasztók, akik a lakásuktól műszakilag el nem különített telephelyen, külön
mellékvízmérő nélkül fogytatják vállalkozásukat és a közüzemi vízfelhasználásuk és
igénybevett szennyvízelvezetés szolgáltatás nem haladja meg a lakás ingatlanoknál - a
rendelet 2. számú melléklet I/1. pont szerint – figyelembe vehető átalánymennyiségek
mértékét;
e) azok az önkormányzati fenntartású intézmények, melyek tevékenysége lakossági
érdekeket szolgál”
3.§
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szennyvízelvezetési díj alapja a mért szennyvíz mennyisége, mérés hiányában a
csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy
annak beszerzése honnan történt. Szennyvízelvezetési díjat kell fizetni az egyesített rendszerű

csatorna hálózaton elvezetett csapadékvíz mennyisége után. A csapadékvíz mennyiségének
meghatározása méréssel vagy számítással történik. A számítással meghatározott mennyiség az
ingatlan területének (m2), a Szegedre vonatkozó Meteorológiai Szolgálat által megadott 100
éves csapadékátlag mennyiségének (mm/év-ben) és az &=0,5-1,0 lefolyási tényező
szorzataként adódik.”
4.§
A Rendelet 2. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„(3) Nem kell szennyvízelvezetési díjat fizetni a közterületről, valamint a lakossági
fogyasztók ingatlanáról az egyesített szennyvízelvezető közműrendszeren elvezetett
csapadékvíz mennyisége után.”
5.§
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e Rendelet melléklete lép.
6.§
E Rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.
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1. sz. melléklet a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének
a víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról
szóló 22/2004.(IV.15.) Kgy. rendelet módosításáról szóló
62/2005.(XI.21.) Kgy. rendelethez
A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb díjtételek:
- főmérőre alapdíj:
- mellékmérőre alapdíj

633,00 – Ft/hó
299,10 – Ft/hó

- ivóvíz szolgáltatás díja:
- szennyvízelvezetés díja:

150,20 – Ft/m3
258,70 – Ft/m3

A szolgáltató által a lakossági fogyasztók és az önkormányzati fenntartású intézmények
részére biztosított kedvezményes díjak:
- főmérőre alapdíj:
- mellékmérőre alapdíj

316,40 – Ft/hó
149,40 – Ft/hó

- ivóvíz szolgáltatás díja:

121,20 – Ft/m3

- szennyvízelvezetés díja:

192,50 – Ft/m3

a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

