
 1 

 Izmény Község Önkormányzatának 

 14/2007. (XII. 20.) számú rendelete 

 a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg 

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 

(a módosításokkal egységes szerkezetben)
1
 

 

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdésében és 11.§ 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetve a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról a képviselő-testület a 

következők rendeletet alkotja: 

 
 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Izmény község közigazgatási területén az önkormányzati 

tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) és a közüzemi 

csatornamű (továbbiakban: csatorna) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából:  

Lakossági fogyasztás: 

a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott 

ivóvízért kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése céljára használja fel, 

továbbá, 

b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától műszakilag el nem különített 

telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülő 

ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja 

meg, továbbá 

c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartásivíz-szükségletének 

kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja. 

(2) Közületi fogyasztás: 

– az a vízfogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak. 

(3) Fogyasztó 

a) az ingatlan tulajdonosa, 

b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási szerződés nem 

a tulajdonossal, hanem vele jött létre. 

(4) Az (3) bekezdés szerinti fogyasztók közül: 

a.) lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási  

vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást. 

b.) közületi díj fizetésére köteles az a.) pontban nem említett összes fogyasztó. 

(5) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes fogyasztó, 

tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a tevékenység megkezdésével 

egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni. 

(6) Vízkorlátozást kell bevezetni, ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség 

természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból lecsökken, ill. az elhárítás jelentős időigényű és 

ez idő alatt mennyiségi hiány jelentkezik a vízellátó rendszerben. A vízkorlátozási tervet jelen 

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
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A szolgáltatás díja 

 

3. § (1) Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés-tisztításért díjat kell fizetni. A díjat a 

víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
2
 

(2)
3
 

(3)
4
 

(4) A közkifolyókról, és a közterületen lévő tűzcsapról (nem tűzoltási célra történő rendszeres 

igénybevétel esetén) fogyasztott víz díját Izmény Község önkormányzata fizeti meg.  

A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási 

vízszükséglet kielégítése (így például építkezés, gépkocsimosás) céljára, illetőleg a víznek a 

közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő rendszeres igénybevételéhez. A 

felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérőnek kell megfizetni. 

(5) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.  

 

  

A díjalkalmazás feltételei 

 

4.§ (1) A fogyasztónak a szolgáltatóval közüzemi szolgáltatási szerződést kell kötnie a 

közműves ivóvíz ellátásáról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995 (IV.5.) 

Kormányrendelet 3. §-ban foglaltak szerint. A szerződéses jogviszony a fogyasztó és a 

szolgáltató között – az általános szolgáltatási szerződés szerinti tartalommal – a szolgáltatás 

igénybevételével is létrejön. Az ivóvíz- és csatornadíjat a közszolgáltatási szerződésben 

rögzített, a számlán feltüntetett határidőben kell megfizetni.  

(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiségét vízmérővel kell meghatározni az 

ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. 

Vízmérő hiányában a díjfizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget a 47/1999 (XII.28.) 

KHVM rendelet 3. számú melléklete szerint átalány alapján kell meghatározni. (A rendelet 2. 

számú melléklete változtatás nélkül tartalmazza.)  

(3)Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem mér, rendellenesen vagy 

hibásan működik illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 365 

nap összes fogyasztásából 1 napra számított átlag fogyasztás és a meghibásodás napjának 

elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának 

szorzataként kell megállapítani. 

(4)A házi vízvezeték- fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen 

történő- rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást a 2. számú mellékletben foglalt átalány 

alapján kell meghatározni. Ha az átalányszámítás sem alkalmazhatóa díjfizetés alapjául 

szolgáló ivóvízmennyiséget műszaki becsléssel kell megállapítani. 

(5)A felszíni vizeket szennyező vízterhelő anyag kibocsátása után vízterhelési díjat kell 

fizetni, melyet az 1. számú mellékletben meghatározott díjak tartalmaznak.  

5. § (1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz 

mennyisége méréssel, mérés hiányában, pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) 

vízmennyiség alapul vételével állapítható meg. 

(2) Az elkülönítetten mért vízhasználatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, és a 

fogyasztói hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is – a (6) bekezdés szerint kell 

szennyvízként figyelembe venni. 
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(3) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyert elhelyezést; 

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy 

egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta; 

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 

környezetben elszivárgott. 

(4) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti 

és a vizet nem vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből 

vagy más vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség 

mérésére hiteles vízmérőt működtetni, és a mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni. A 

mért mennyiséget a szolgáltató jogosult ellenőrizni. 

 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

6. § (1) Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Jelen rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg a Izmény Község Önkormányzati Képviselő-testülete 10/1995(XII.29.) számon 

hozott rendelet és azt módosító 2/2007.(I.29.) számú rendelet hatályát veszti. 

(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, 

a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti 

és utáni időszakra. 

(3) A korábban keletkezett ivóvíz és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj 

hátralékok esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet díjait 

kell alkalmazni. 

(4) 
5
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

Izmény, 2007. december 19.  

 

 

    A körjegyző megbízásából: 

 

 

        Fábián Ferenc    sk.                                           dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra   sk.   

        polgármester                                                                   osztályvezető 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2007. december 20.  

 

 

 

     A körjegyző megbízásából: 

 

       Dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra 

              osztályvezető 
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  1. számú melléklet
6
 

       

         2. számú melléklet
7
  

 

3. számú melléklet 

 

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 1.    beépített ingatlanok (telkek)   

   1.1  udvari csappal  40 l/fő/nap 

   1.2  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal   60 l/fő/nap 

   1.3  mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  75 l/fő/nap 

   1.4  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal   65 l/fő/nap 

   1.5  mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  80 l/fő/nap 

   1.6  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel  95 l/fő/nap 

   1.7  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

 120 l/fő/nap 

   1.8  mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes 

vízmelegítővel 

 150 l/fő/nap 

   1.9  mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű 

egyedi vízmelegítővel 

 180 l/fő/nap 

 2.    házikert locsolás   

     az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-

ának alapulvételével 
 1 l/m

2
/nap 

 3.    gépkocsimosás (tömlővel)  400 l/szgk/hó 

 4.    állatállomány itatása számos állatonként  40 l/db/nap 

 5.    közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben 

lakók száma szerint 

 30 l/fő/nap 

 6.    a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, 

házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított 

átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-

szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani 
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4. számú melléklet 
Vízkorlátozási terv 

 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. § (4), (5), (6) bekezdésére, valamint a 38/1995. 

(IV.5.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel, ha a vízigények kielégítése érdekében 

vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé, ennek rendje a következő: 

 

I. Vízkorlátozás 

 

1.) Ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból 

lecsökken, ill. az elhárítás jelentős időigényű és ez idő alatt mennyiségi hiány jelentkezik a 

vízellátó rendszerben, akkor a vízhasználat - a létfenntartási vízhasználat kivételével - kártalanítás 

nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett 

megszüntethető. 

 

2.) Ha a vízhasználat korlátozását be kell vezetni, a korlátozás sorrendje a következő: 

2.1. I. Fokozat 

Egyéb célú vízhasználatok: kertöntözés, gépkocsi mosások, úttest locsolások, közterületek és 

a parkok öntözésének megtiltása. 

2.2. II. Fokozat 

Az I. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően: 

a 10 m
3

/nap feletti vízfelhasználású gazdálkodó szervezetek a közüzemi szolgáltatási 

szerződésben meghatározott (napi) vízmennyiség 80 %-át vételezhetik a sütőipar, tejipar és a 

húsipar kivételével. 

2.3. III. Fokozat 

A II. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően: 

a szakaszos vízszolgáltatás elrendelése. 

 

3.) A 2.) pontban meghatározott vízkorlátozásnál az alábbi sorrendet meg kell tartani:  

a) egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú) 

vízhasználat. 

b) gazdasági, 

c) természetvédelmi, 

d) állatitatási, haltenyésztési, 

e) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató 

tevékenységgel járó, 

f) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási. 

 

4.) A vízkorlátozás fokozatainak elrendelésére a „Völgység” Víz- és Csatornamű Kht, mint 

szolgáltató is tehet javaslatot. A javaslatra is tekintettel a vízkorlátozást a polgármester rendeli el. 

 

II. Közzététel, ellenőrzés 

 

1.) Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző (a „Völgység” 

Víz- és Csatornamű Kht bevonásával) gondoskodik az alábbiak szerint: 

a.) a jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről értesíti az üzemeltetőt, 

b.) a korlátozást ellenőrizteti, 

c.)  az önkormányzat ellenőrzési rendszerének keretei között végzi az I. fokozat betartatását, 

 d.) a gazdálkodó szervezetek értesítése, ellenőrzése az üzemeltető feladata. 

 

2.) A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésének közzététele a helyben szokásos módon történik. 

Ha van működő helyi, írott és elektronikus sajtó, akkor a közzétételt ezeken keresztül is meg kell tenni. 

 

 


