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41. 

 

 

NAGYMÁNYOK VÁROS
1
 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

2/1994. /I.27./ számú 

rendelete 

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról 

 

/A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/ 

 

 

Az árak megállapításáról szóló – az 1992. évi V. törvénnyel és az 1993. évi CIV. 

törvénnyel módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján – a törvény 10-11. §-ában leírtakra is tekintettel –

Nagymányok Város
2
 Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket 

rendeli el: 

 

1. §.  

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagymányok közigazgatási területén önkormányzati 

tulajdonú közüzemi vízművet, illetve  közüzemi csatornaművet üzemeltető jogi 

személyiséggel rendelkező szervezetekre, gazdasági társaságokra, jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra, valamint e 

területen a közüzemi vízmű- és közüzemi csatornamű szolgáltatást 

igénybevevőkre. 

 

2. §. 

 

/1/ A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz /a továbbiakban: ivóvíz/ és a 

közüzemi csatornamű /továbbiakban: csatorna/ szolgáltatásért az 1. sz. 

mellékletben megállapított díjat kell fizetni. 

 

/2/ Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz 

felhasznált vízért. 

 

3. §. 

 

                                           
1
 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 

2
 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 
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/1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiségét vízmérővel, vízmérő 

hiányában a 2. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni. 

 

 

/2/ Ha az egyes lakossági fogyasztók vízfogyasztásának konkrét körülményei 

/adottságai/ nem mindenben felelnek meg az átalány-mennyiség megállapításánál 

alapul vett feltételnek, a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb 

kategória szerint kell megállapítani. 

 

/3/ A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a 

csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül 

attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a /4/-/5/ 

bekezdésben foglaltakon túl egyéb címen /bedolgozás, párolgás, szivárgás, 

elfolyás, stb./ nem csökkenthető. 

 

/4/ Ha a vízhasználó saját szennyvízelvezető és tisztító művel rendelkezik, a 

csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget az abban elvezetett szennyvíz 

mennyiséggel csökkenteni kell. 

 

/5/ Ha hatósági intézkedés miatt az egyéni vállalkozó a gazdasági tevékenységéből 

keletkezett szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, a gazdasági 

tevékenységhez felhasznált vízmennyiséggel csökkenteni kell a csatornadíj 

megállapításánál figyelembe vett vízmennyiséget. 

 

4. §. 

 

Ez a rendelet 1994. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidőben a közlekedési, 

hírközlési és vízügyi miniszter által korábban megállapított víz- és 

csatornaszolgáltatási díjak érvényüket vesztik. 

 

5. §.
3
 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Nagymányok, 1994. január 26. 

 

Nagy Attiláné   Teleki István 

 körjegyző polgármester 
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 Beillesztette a 20/2009. (X.30.) sz. rendelet 
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A rendelet kihirdetésének napja: 1994. január 27. 

 

Nagymányok, 1994. január 27. 

Nagy Attiláné 

 körjegyző 

 

 

 
A 2/1994. /I.27./ sz. rendeletet módosította: 

 
a 14/2006. /XII.18./ sz. rendelet 

a 15/2007.(IX.17.) sz. rendelet 

a 19/2007.(XII.14.)sz. rendelet 
a 25/2008.(XII.12.) sz. rendelet 
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1. sz. melléklet
4
 
5
 
67891011

 
 

 

                                           
4
 Módosította: a 14/2006 (XII.18.) sz. rendelet 

5
 Módosította: a 15/2007 (IX.17.) sz. rendelet 

6
 Módosította a 19/2007.(XII.14.)sz. rendelet 

7
 Módosította a 25/2008.(XII.12.) sz. rendelet 

8
 Módosította a 25/2009. (XII.11.) sz. rendelet 

9
 Módosította a 16/2010. (XII.17.) sz. rendelet 

10
 Módosította a 14/2011. (XII.16.) sz. rendelet 

11
 Hatályon kívül helyezte a 8/2013. (III.29.) sz. rendelet  
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2. sz. melléklet 

 

NAGYMÁNYOK VÁROS
12

 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 

2/1994. /I.27./ számú 

rendeletéhez  

 

I. 

 

Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 

 

1. Lakóépületek lakásonkénti vízcsapok- 

kal, vízöblítéses WC-vel vagy fürdő- 

helyiséggel  120 l/fő/nap  

 

2. Lakóépületek lakásonkénti vízcsapok- 

kal, vízvezetékkel, vízöblítéses WC- 

vel és fürdőszobával  170 l/fő/nap  

 

3. Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal, 

vízvezetékkel, vízöblítéses WC-vel, für- 

dőszobával, továbbá egyedi vízmelegítő- 

vel, vagy központi melegvízellátással  220 l/fő/nap  

 

4. Házikert locsolás  3 l/m2/nap  

 

5. Gépkocsimosás /vállalkozáson kívül/  600 l/gk/hó  

 

6. Háztáji – vállalkozáson kívüli – állat- 

állomány itatása 

a./ szarvasmarha, ló, öszvér, szamár  50 l/db/nap 

b./ juh, kecske, sertés  10 l/db/nap 

 

7. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány- 

mennyisége 150 m-es körzetben lakók  

száma szerint  30 l/fő/nap  

 

8. A személyi tulajdonban álló – vállalko- 

záson kívüli – házikertek esetében az  
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 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 
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1-5. pontokban megállapított átalány- 

mennyiségek alapján évente összesen öt  

hónapra /május-szeptember hónapokra/ kell  

az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani 

 

II. 

 

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-

mennyiségei 

 

1. Körzeti orvosi rendelők  

a./ rendelő, betegenként  

b./ körzeti egészségügyi laborató- 

 rium, dolgozónként  15 l/nap 

 

2. Gyógyszertárak 

a./ gyógyszertár, dolgozónként  100 l/nap 

 

3. Szociális otthonok 

a./ bentlakónként  300 l/nap  

b./ bejáró dolgozónként további  150 l/nap 

 

4. Bölcsődék, óvodák 

a./ gyermekenként  50 l/nap 

b./ dolgozónként további  70 l/nap 

 

III. 

 

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 

 

1. Általános iskola tanulónként 

- zuhanyzó nélkül  50 l/nap 

- zuhanyzóval  100 l/nap 

- oktató és kisegítő személyzet további  70 l/fő/nap 

 

2. Napköziotthon, gyermekenként  50 l/nap 

 

3. Diákétterem, menza 

a./ konyha nélkül, csak ételmelegítés- 

 sel, adagonként  80 l/nap 

b./ konyha étkeztetés nélkül, adagonként  80 l/nap 

c./ konyha étteremmel, adagonként  160 l/nap 
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4. Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként  300 l/nap 

- személyzet további  70 l/fő/nap 

 

 

 

IV. 

 

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 

 

1. Filmszínházak, látogatók száma szerint  10 l/nap 

 

2. Kultúrházak 

a./ állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként  30 l/nap 

b./ időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhe- 

lyenként  20 l/nap 

dolgozónként további  70 l/nap 

 

3. Közkönyvtárak 

- látogatók száma szerint  10 l/fő/nap 

- dolgozónként további  70 l/nap  

 

4. Múzeum, kiállítás 

- látogatók száma szerint  10 l/fő/nap 

- dolgozónként további  70 l/nap  

 

V. 

 

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető 

átalány-mennyiségei 

 

1. Szállodák, üdülők, ágyanként 

a./ I. oszt. [A. I-II.] külön fürdőszobával  400 l/nap 

b./ I. oszt. [A. I-II.] közös fürdőszobával  250 l/nap  

c./ alacsonyabb [B. C.] osztályú 70 l/nap 

személyzet, dolgozónként további 70 l/nap 

 

2. Ifjúsági tábor, férőhelyenként  60 l/nap 

 

3. Éttermek 

a./ konyha, étkeztetés nélkül 

- melegkonyha  80 l/adag/nap 

- hidegkonyha  15 l/adag/nap 

b./ étterem, konyha nélkül  100 l/adag/nap 
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c./ étterem, konyhával  180 l/nap/adag 

személyzet dolgozónként  100 l/nap 

 

 

 

 

 

4. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó 

- vendégenként  10 l/nap 

- takarítás m2-enként 5 l/nap 

- személyzet dolgozónként  100 l/nap 

 

VI. 

 

Sportpályák, sportlétesítmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-

mennyiségei 

 

- sportolók, edzők, vezetők létszáma szerint  100 l/fő/nap  

- locsolás  5 l/m2/nap 

 

VII. 

 

Egyéb vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 

 

1. Iroda, hivatal 

- dolgozónként  30 l/nap 

- ügyfélforgalom után személyenként  3 l/nap 

 

2. Nem lakossági vízhasználó gépkocsiszíne 

- személygépkocsinként  300 l/nap 

- egyéb gépjárművenként 450 l/nap 

 

3. Közterületek tisztántartása 

a./ burkolt közlekedési felületek locsolása  3 l/nap 

b./ az a./ pont alá tartozó utak, utcák, par- 

kolóhelyek locsolása  5 l/m2/nap 

c./ zöldterületek locsolása  3 l/m2/nap 

 

4. Vállalkozó állatállományának itatása 

/lásd az 1/7. a./-b./ pontot/ 
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Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában 

/kezelésében/ lévő üdülők, idényszállók, táborok, kempingek stb. vízfogyasztása 

után az idény /nyitástól zárásig/ időtartamára kell felszámítani. 

Az I/1-4. pontok alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/9. pont 

alattit pedig a férőhelyek száma szerint kell megállapítani. 

Az átalány-mennyiségek kiszámításához szükséges adatokat /személyek, 

férőhelyek, ágyak száma, stb./ a szolgáltató évenként egyszer köteles 

meghatározni és rendszeresen ellenőrizni. 

A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét műszakilag 

megalapozott becsléssel kell meghatározni. 


