
TÁJÉKOZTATÓ A SZIPPANTOTT SZENNYVÍZRE VONATKOZÓ 
REZSICSÖKKENTÉSRŐL 

SÁTORALJAÚJHELY 
 

 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény értelmében 2013. július 1-
től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan is életbe lép a 10 %-os 
díjcsökkentés.  
 
A törvény értelmében természetes személy ingatlantulajdonos részére a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére végzett közszolgáltatás tekintetében az 
Önkormányzati rendeletben megállapított díjtétellel  számított,  számlában meghatározott fizetendő 
szolgáltatási egységre jutó összeg,  a  2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás 
vonatkozásában nem haladhatja meg a  2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek, 
ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át. 
 
Társaságunk – eleget téve törvényi kötelezettségének – 2013. július 1-je után igénybe vett 
szolgáltatások esetében a kibocsátott készpénzes számlákon már a 10 %-kal csökkentett 
egységárakat tünteti fel. 
 
A fenti törvény 3. §. értelmében a közszolgáltató a szolgáltatási egységre jutó, fizetendő összegről, 
valamint a 10 %-os árcsökkenés teljesüléséről a természetes személy ingatlantulajdonosok  részére 
írásbeli tájékoztatást köteles nyújtani. 
 
Ennek megfelelően  a Zempléni Vízmű KFT az alábbiakban tájékoztatja a T. Ügyfeleit az alkalmazott 
árak változásáról:  
 
Szippantott szennyvíz szolgáltatási díja bruttóban meghatározva: 
 
2013. június 30-áig (Ft/m3)    2013. július 1-től 
 
1.482.- Ft (nettó 1.167.- Ft/m3)   1.334.- Ft (nettó 1.050.- Ft/m3) 
 
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. július 1. 
 
 
 
 
        Zempléni Vízmű KFT 
 
 
 
 
 
 



TÁJÉKOZTATÓ A SZIPPANTOTT SZENNYVÍZRE VONATKOZÓ 
REZSICSÖKKENTÉSRŐL 

SÁROSPATAK 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény értelmében 2013. július 1-
től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozóan is életbe lép a 10 %-os 
díjcsökkentés.  
 
A törvény értelmében természetes személy ingatlantulajdonos részére a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére végzett közszolgáltatás tekintetében az 
Önkormányzati rendeletben megállapított díjtétellel  számított,  számlában meghatározott fizetendő 
szolgáltatási egységre jutó összeg,  a  2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás 
vonatkozásában nem haladhatja meg a  2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek, 
ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át. 
 
Társaságunk – eleget téve törvényi kötelezettségének – 2013. július 1-je után igénybe vett 
szolgáltatások esetében a kibocsátott készpénzes számlákon már a 10 %-kal csökkentett 
egységárakat tünteti fel. 
 
A fenti törvény 3. §. értelmében a közszolgáltató a szolgáltatási egységre jutó, fizetendő összegről, 
valamint a 10 %-os árcsökkenés teljesüléséről a természetes személy ingatlantulajdonosok  részére 
írásbeli tájékoztatást köteles nyújtani. 
 
Ennek megfelelően  a Zempléni Vízmű KFT az alábbiakban tájékoztatja a T. Ügyfeleit az alkalmazott 
árak változásáról:  
 
Szippantott szennyvíz szolgáltatási díja bruttóban meghatározva: 
 
2013. június 30-áig (Ft/m3)    2013. július 1-től 
 
Sárospatak      Sárospatak 
1.770.- Ft (nettó 1.394.- Ft/m3)    1.593.- Ft (nettó 1.254.- Ft/m3) 
 
Sárospatak, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanok esetében 
2.550.-  Ft (nettó 2.008.- Ft/m3)   2.295.- Ft (nettó 1.807.- Ft/m3) 
 
Apróhomok, Rózsás, Halászhomok, Bálványos, Károlyfalva Kisgát dűlő 
1.960.- Ft (1.543.- Ft/m3)    1.764.- Ft (nettó 1.389.- Ft/m3) 
 
Dorkó       Dorkó 
2.190.-  Ft (nettó 1.724.-Ft/m3)    1.971.- Ft (nettó 1.552.- Ft/m3)  
 
 
Sátoraljaújhely, 2013. július 1. 
 
 
        Zempléni Vízmű KFT 


