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FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2012.(II.27.) 

önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű által 

biztosított szennyvízelvezetés , szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló  

önkormányzati rendeletek  hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. tv 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 

31. cikke (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság 

vélemények figyelembe vételével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2000. (II.25.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(2) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2002. (II.15.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(3) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2003. (IV.10.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(4) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2004. (III.1.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(5) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2005. (VII.18.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(6) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2006. (II.19.) önkormányzati 

rendelet. 



 

(7) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2007. (III.01.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(8) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/1999. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2007. (XII.10.) önkormányzati 

rendelet. 

 

(9) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/2009. (II.16.) önkormányzati rendelet. 

 

(10) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és a vízi közmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról szóló 

2/2009. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2010. (II.01.) önkormányzati 

rendelet. 

 

2. § 

 

A rendelet 2012. március 01-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

 

 

 

 

  /Dr. Tilki Attila s.k./    /dr. Kovács Attila s.k./ 

         polgármester     jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

Fehérgyarmat 2012. február 23. 

 


