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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., a 
továbbiakban: Szolgáltató) tájékoztató levelében megküldte a Kiszombor településre 
vonatkozó, 2016. június 1. napjától bevezetésre kerülő vízterhelési egységdíjakat. 
 
A vízterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Ktd.) határozta meg, amely alapján a vízterhelési díjfizetési kötelezettség azt a 
kibocsátót (fogyasztót) terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez. 
 
A Ktd. alapján a szolgáltató a vízterhelési díjat a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást 
igénybe vevőkre.  
 
A 2016. június 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat a Szolgáltató a 10/2016. (II. 22.) 
számú határozatával elfogadta. A határozat értelmében 2016. június 1-től érvényesítik a 
vízterhelési díj tárgyévre vonatkozó mértékét. Ettől az időponttól kezdődően Kiszombor 
településre meghatározott vízterhelési díjak az alábbiak: 
 

Fogyasztói szegmens 
vízterhelési egységdíj 

(Ft/m3) 
Lakosság (rezsicsökkentett 
díj) 

 
1,80 

Önkormányzat 2,00 
Hatóság 3,00 
Szippantott szennyvíz 4,50 

 
A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét. A 2016. évi vízterhelési egységdíjak 
szegmensenkénti kalkulációját a Szolgáltató levelének 1. számú melléklete tartalmazza.  
 
 
 



A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 
25/2002.(II. 27.) Korm. rendelet alapján Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, 
Maroslele és Makó egységes szennyvízelvezetési és tisztítási agglomerációt alkotnak, 
amelyben az agglomeráció központi települése Makó. 
 
A Szolgáltató 17/2013. számú Igazgatósági Szabályzat 6.1. pontja alapján az egy 
szennyvíztisztító telephez tartozó települések esetében a vízterhelési díjak egységesen 
kerülnek meghatározásra, Kiszombor településre a makói telepre kiszámolt díjakat 
alkalmazzák. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 



Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi vízterhelési egységdíjakról 
 
___/2016.(III. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztató a 
2016. évi vízterhelési egységdíjakról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Alföldvíz 
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) tájékoztatása szerinti 
2016. június 1. napjától alkalmazandó áthárított nettó vízterhelési egységdíjakat az alábbiak 
szerint: 

- lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)    1,80 Ft/m3, 
- önkormányzati fogyasztó    2,00 Ft/m3, 
- hatósági díjas fogyasztó    3,00 Ft/m3, 
- szippantott szennyvíz után   4,50 Ft/m3. 

 
A határozatról értesül: 

- Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 



 



 



 
 


