
Cenik komunalnih storitev – Kommunális szolgáltatások 

árjegyzéke 

CENIK: Voda 

ÁRJEGYZÉK:Víz 

Vrsta storitve – Szolgáltatás 

fajtája 

Cena brez DDV v EUR                    

ÁFA nélküli ár euróban 
EM - Egys. ár 

Oskrba s pitno vodo – 

cena vode 

Ivóvízellátás –vízdíj 

 

Vodno povračilo** 

Ivóvíz illeték 

  

Voda – Víz  

+  

Vodno povračilo 

Ivóvíz illeték 

Skupaj - Összesen 

0,3130 

+ 

0,0638 

 

=0,3768  

€/m3 

Omrežnina* 

Csatornadíj   

Omrežnina za vodomer DN 13 

in DN 20 

Csatornadíj: DN 13-as és DN 
20-as vízóra 

0,4200 
€/priključek/mesec 

€/csatlakozás/hónap 

Omrežnina za DN 25  

Csatornadíj: DN 25-ös vízóra 
0,7000 

€/priključek 

€/csatlakozás 

Omrežnina za DN 31 

Csatornadíj: DN 31-es vízóra 
1,6800 

€/priključek 

€/csatlakozás 

Cene veljajo od dne 01.09.2009. Az árak 2009.09.1-jétől érvényesek. 

 

**  Višina vodnega povračila velja od 1.1.2016 in jo je določila Vlada RS s Sklepom št. 

00719-93/2015 z dne 30.12.2015. 

A A 2016-os évre vonatkozó, ivóvíz visszatérítési díj mértékét, a Szlovén Köztársaság 

Kormánya, a 2015.12.30-ai, 00719-93/2015. számú határozattal jelölte ki, és ennek 

összege, az ivóvíz ellátásra vonatkozóan, 0,0638 EUR/m3. 

 

* Omrežnina se obračunava glede na velikost vodomera. Kot izhodišče se upošteva cena 

za vodomer velikosti DN13, za vse ostale velikosti se cena določa glede na faktorje, 

določene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l:RS 63/2009).  

A csatornadíj a vízóra nagysága alapján kerül meghatározásra. Kiindulópontként a  

DN13-as vízóra alapján meghatározott ár számít, a többi méret esetében a Kötelező 

községi gazdasági közüzemi szolgáltatás árának metodológiáját meghatározó 



Szabályzatban (Ur.l:RS 63/2009) meghatározott faktorok alapján kerül meghatározásra 

az ár.   
 

 

CENIK: Kanalizacija 

ÁRJEGYZÉK: Szennyvízcsatorna 

Vrsta storitve - Szolgáltatás fajtája 
Cena brez DDV v EUR 

ÁFA nélküli ár euróban 
EM- Egys. ár 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Szennyvíz kezelése és tisztítása   

Odvajanje odpadnih voda  

Szennyvízelvezetés  
0,1801 €/m3 

Čiščenje odpadnih voda 

Szennyvíz tisztítása 
0,3827 €/m3 

Okoljska dajatev – odpadne vode* 

Környezetvédelmi illeték - szennyvíz   

Priklopljeni na kanalizacijsko omrežje in ČN  

Rákapcsoltak a szennyvízcsatorna-hálózatra  

és a TB-re 

0,0117 €/m3 

Nimajo urejene kanalizacije 

Nincs rendezett szennyvízcsatornájuk 
0,1173 €/m3 

Omrežnina** 

Csatornadíj   

Odvajanje odpadnih voda 

Szennyvízelvezetés  
2,2800 

€/mesec 

€/hónap 

Čiščenje odpadnih voda 

Szennyvíz tisztítása 
4,2300 

€/mesec 

€/hónap 

Cene veljajo od dne 01.01.2016. 

Az árak 2016.01.1-jétől érvényesek. 

 

*Okoljska dajatev se v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda izračunava mesečno glede na stopnjo obremenitve oz. čiščenja 

in se med letom lahko spreminja. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS. 

A Szennyvíz kezelése következtében történő környezetszennyezés után járó 

környezetvédelmi illetékről szóló Szabályrendelettel összhangban a környezetvédelmi 

illeték kiszámítása havonta történik és a megterhelés illetve a tisztítás mértékétől 

függően az év során változhat. Az illeték összegét a SZK Kormánya határozza meg. 

 

**Omrežnina odvajanje odpadnih voda se s Sklepom o določitvi višine subvencioniranja 

cene storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda  št. 030-0001/2014-41/2015 z dne 



16.12.2015 subvencionira za gospodinjstva oz. uporabnike, ki ne opravljajo pridobitne 

dejavnosti v višini 45%. 

A kommunális szennyvízelvezetés díja szubvencionálásának meghatározásáról szóló 

2015.12.16-án elfogadott 030-0001/2014-41/2015  számú Határozattal összhangban a 

jövedelemszerző tevékenységet nem folytató felhasználók esetében 45%-os arányban 

kerül szubvencionálásra a Csatornadíj szennyvízelvezetésre vonatkozó szolgáltatása.  

 **Omrežnina čiščenje odpadnih voda se obračunava od 1.1.2016. S Sklepom o določitvi 

višine subvencioniranja cene storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda  št. 030-

0001/2014-40/2015 z dne 16.12.2015 subvencionira za gospodinjstva oz. uporabnike, ki 

ne opravljajo pridobitne dejavnosti v višini 50%. 

 

A kommunális szennyvíz tisztitása díja új kötelező elem és 2016.1.1.-től kezdve lesz 

elszámova. A szubvencionálás meghatározásáról szóló 2015.12.16-án elfogadott 030-

0001/2014-40/2015 számú Határozattal összhangban a jövedelemszerző tevékenységet 

nem folytató felhasználók esetében 50%-os arányban kerül szubvencionálásra a 

Csatornadíj szennyvízelvezetésre vonatkozó szolgáltatása.  

  

 

CENIK: Vzdrževanje pokopališča 

ÁRJEGYZÉK: A temető karbantartása 

Vrsta storitve - Szolgáltatás fajtája                     Cena brez DDV v EUR EM- Egys. ár 

                                                                      ÁFA nélküli ár euróban  

   Najemnine za grobove 

   Sírhely bérlelés  

   Najemnina za grob                                                              16,3934 

   Sírhey bérlés 

                                                                

€/leto 

€/év 

   Najemnina za dodatni grob                                                     8,1967 

    Sírhey bérlés második és minden következő sír számára 

 

€/leto 

€/év 

 


