
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

(a 46/1995. (XII.29.) ör., 35/1996. (XII.30.) ör., 18/1997. (1998.I.5.) ör., 16/1998. 

(XII.30.) ör., 21/1999. (XII.27.) ör., a 7/2001. (IV.20.) ör., a 9/2001. (VII.13.), a 27/2004. 

(XII.15.), a 27/2005. (XII.15.), a 21/2006. (XII.29.), a 2/2007. (III.5.), a 

27/2007.(XII.21.), a 27/2008. (XII.5.), a 28/2009. (XI.20.), a 33/2009. (XII.28.), a 

27/2010. (XII.31.), a 26/2011. (XII.27.), valamint az 1/2012. (I. 24.) ör. számú 

rendeletekkel módosítva!) 

 

Kalocsa Város Önkormányzata 

7/1995. (IV.7.) ör. számú rendelete 

az ivóvíz- és csatornahasználati díjak megállapításáról 

 

 

Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi 

LXXXVII. törvény és az Ötv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 

Kalocsa Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat területén 

alkalmazható ivóvíz- és csatornahasználati díjak legmagasabb árát (maximált ár) az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Kalocsa közigazgatási területére, az önkormányzati tulajdonú 

viziközműből szolgáltatott ivóvíz és önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetés, -tisztítás és –kezelés egységes legmagasabb díjának megállapítására. 

 

2. § 

 

(1) I. számú díjketegória:
1
 

 

Díjak: 

a.) ivóvíz – használati díj:  176,- Ft/m3 + ÁFA 

b.) csatornahasználati díj:  189,- Ft/m3 + ÁFA 

 

(2) Az I. számú díjkategóriába tartozó fogyasztók: 

 

a.) lakások vízfogyasztása (magánlakások, társasházak, szövetkezeti lakások, 

szolgálati lakások), 

b.) lakáson végzett vállalkozás, ha közös vízmérés van és a fogyasztóhely a 

lakáshasználó nevére van bejelentve. 

c.) Kalocsa Város Önkormányzatának intézményei, 

d.) Kalocsa Város Önkormányzatának egészségügyi intézményei, 

e.) karitatív szervezetek, alapítványok, 

f.) egyház és intézményei, 

g.) politikai szervezetek. 

 

(3) II. számú díjkategória:
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Díjak: 

a.) ivóvíz – használati díj: 307,- Ft/m3 + ÁFA 

b.) csatornahasználati díj: 338,- Ft/m3 + ÁFA 

 

(4) A II. díjkategóriába tartozik az I. számú kategóriában fel nem sorolt minden más 

fogyasztó. 

 

2/A. § 
3
 

 

A fogyasztók alapdíjat kötelesek fizetni. 

 a.) Ivóvíz használat esetén 

  - Ø 13 vízmérő esetében        204,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 20 vízmérő esetében        338,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 25 vízmérő esetében        536,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 30 vízmérő esetében     1.607,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 40 vízmérő esetében     5.359,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 50 vízmérő esetében     8.037,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 80 vízmérő esetében   13.398,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 100 vízmérő esetében   21.435,-Ft/hónap + ÁFA 

- Ø 150 vízmérő esetében   53.585,-Ft/hónap + ÁFA 

 

b.) Szennyvízcsatorna használat esetén 

 

  - Ø 13 vízmérő esetében        127,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 20 vízmérő esetében        210,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 25 vízmérő esetében        325,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 30 vízmérő esetében        975,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 40 vízmérő esetében     3.315,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 50 vízmérő esetében     4.970,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 80 vízmérő esetében     8.288,-Ft/hónap + ÁFA 

  - Ø 100 vízmérő esetében   13.255,-Ft/hónap + ÁFA 

- Ø 150 vízmérő esetében   33.141,-Ft/hónap + ÁFA 

 

c.) az OEP finanszírozású intézményeken kívüli önkormányzati intézmények az 

ivóvíz- és szennyvízcsatorna használat esetén a  20 vízmérőre megállapított 

díjat fizetik. 
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3. § 

 

(1) Az ivóvíz- és csatornahasználati díjak és alapdíjak beszedésére a közmű üzemeltetője 

jogosult. 

 

(2) A fogyasztásmérők leolvasására és a fogyasztásnak megfelelő díj és alapdíj beszedése 

az alábbi rendszerben történik: 

 

a.) kéthavonta azok a lakossági vízfogyasztó helyek, ahol egy vízmérővel legfeljebb 5 

lakás vízfogyasztása mért, 

b.) havonta minden más fogyasztó. 

 

4. § 

 

A fogyasztó és a szolgáltató közötti jogvita esetén a Ptk. szabályai az irányadók. 

 

5. § 

 

A rendelet 1995. április 01. napjától lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

Egyidejűleg a 3/1994. (III.21.) ör. számú rendelet hatályát veszti. 

 

6. § 

 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európa Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Kalocsa, 1995. március 16. 

 

(Török Gusztáv Andor)      (Dr. Bálint József) 

       polgármester        jegyző 

 

 

Megjegyzés: a rendeletben megállapított díjakat 2012. január 1. napjától kell 

alkalmazni! 

 

Lezárva: 2012. január 24. 

 

 

 

 

(Török Ferenc)       (Dr. Bedics Andrea) 

 polgármester        jegyző 
 


