
Adott kedvezmények 

(2011. évi CXII. tv, 1.sz.melléklet, II/5.pont) 

 

Viziközmű-szolgáltatás díjai 

Megnevezés Ivóvíz szolgáltatás Szennyvízelvezetés 
és tisztítás 

 
Alapdíjak (Ft/hó)   

1.  D 200 vízmérő 105.287.- - 

2.  D 150 vízmérő 15.794.- 16.204.- 

3.  D 100 vízmérő 15.794.- 16.204.- 

4.  D 80 vízmérő 8.410.- 8.000.- 

5.  D 50 vízmérő 8.410.- 8.000.- 

6.  D 40 vízmérő 2.461.- 2.564.- 

7.  D 30 vízmérő 2.461.- 2.564.- 

8.  D 25 vízmérő 2.461.- 2.564.- 

9.  D 20 vízmérő 871.- 871.- 

10.  D 13 vízmérő 374.- 328.- 

11.  Húskombinát 461.520.- 287.168.- 

12.  Kórház 123.853.- 287.168.- 

13. Lakossági D 13 vízmérő 336.- 295.- 

14. Lakossági D13 H+M vízmérő 645.- 295.- 

Fogyasztással arányos díj  
(Ft/m3) 

  

15. Lakossági mérős 361.-*184.- 425.-*193.- 

16. Lakossági átalány 324.- 425.-*193.- 

17. Városerdő 324.- - 

18. Önkormányzat 361.- 425.- 

19. Egyéb 361.- 425.- 

20. Húskombinát 361.- 451.- 

21. Kórház 361.- 451.- 

A díjak az Áfá-t nem tartalmazzák 

* Lakossági vízhasználók részére biztosított kedvezménnyel csökkentett díj.          11. 



 
Viziközmű-szolgáltatás díjai 

 
 
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013.LIV. törvény alapján  
 
 
 
4/B. §  18. A viziközmű-szolgáltató legfeljebb a 4 . § (1) bekezdésében meghatározott 
díjat alkalmazhatja. 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a 
támogatott lakhatás, valamint 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti 
gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthon lakásotthon, utógondozó otthon 
és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi 
költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül. 

 

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezmény 

 

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (IX.27.) a 
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló rendelet alapján 
hulladékszállítási kedvezményben részesülhet: 
 

  az az  ingatlanhasználó, aki 70. életévét betöltötte és az ingatlant kizárólag  
- egy közeli hozzátartozójával lakja, a közszolgáltatási díjból 50 % 

kedvezményben részesülhet, egyedül lakja, a közszolgáltatási díjból 100 % 
kedvezményben részesülhet, 

- amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.  

 a hadigondozottak a közszolgáltatási díjból 100 % kedvezményben 
részesülnek a szociális rászorultságtól és az életkortól függetlenül. 

 

A közszolgáltatás díjaihoz képest az önkormányzat az alábbi kedvezményeket 
állapítja meg. A kedvezményt személyenként, családonként csak egy ingatlanra lehet 
igénybe venni. 

A fenti kedvezmény továbbra is megilleti az ingatlanban egyedül bennmaradót, 
amennyiben a kedvezményre jogosult házastárs elhunyt. 

 


