
ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2010. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelete 
  

a közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 

díjakról, valamint a lakossági közkifolyón történő 

ivóvíz fogyasztásról szóló  

26/2001. (X.1.) rendelet módosításáról  

 
Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 2. 

§-ában és B. mellékletében kapott felhatalmazás alapján Arló Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-testülete a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

 

A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló 26/2001. (X. 1.) 

számú rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„3. § (1) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízmennyiségért 495.- Ft/m3 

díjat kell fizetni.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 

1-jétől kell alkalmazni. 

 

(2) Hatályát veszti:  

a) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló 26/2001. (X.1.) 

számú rendelet módosításáról szóló 33/2001. (XII. 27.) számú rendelet, 

b) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló 26/2001. (X.1.) 

számú rendelet módosításáról szóló 2/2002. (I.28.) számú rendelet, 

c) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított 



26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 20/2002. (XII.23.) 

számú rendelet, 

d) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 1/2003. (I.31.) számú 

rendelet, 

e) A közüzemi vízdíjról szóló módosított 5/2001. (I.29.) számú rendelet 

módosításáról szóló 18/2003. (IX. 1.) számú rendelet, 

f) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 22/2003. (XII.22.) 

számú rendelet, 

g) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 26/2004. (XII.20.) 

számú rendelet, 

h) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 23/2005. (XII. 30.) 

számú rendelet, 

i) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 13/2006. (V.29.) 

rendelet, 

j) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 21/2006. (XII.27.) 

rendelet, 

k) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 22/2007. (XII.27.) 

rendelet, 

l) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 22/2008. (XII.22.) 

rendelet, 

m) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a 

lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló módosított  

26/2001. (X.1.) számú rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XII.21.) 

rendelet. 

  

 



Zsigray Árpád sk.                           Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

polgármester                                                      jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet kihirdetésre került 2010. december 20-án. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

Solymosi Katalin 

főtanácsos 


