Kislıd község Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2008. (XII.17.) számú rendelete
a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatornamő
használatáért fizetendı legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeirıl
Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az „árak megállapításáról” szóló
– többször módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének és 11. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért,
illetıleg a közüzemi csatornamő használatáért fizetendı legmagasabb hatósági árak
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl a következı rendeletet alkotja.
I. fejezet
Áralkalmazási feltételek
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Kislıd község közigazgatási területén a közüzemi vízellátást
biztosító Bakonykarszt Víz- és Csatornamő Részvénytársaságra (továbbiakban:
szolgáltató), és a szolgáltatást igénybevevı fogyasztókra.
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Lakossági fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízmőbıl
szolgáltatott ivóvízért kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése
céljára használja fel, továbbá,
b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától mőszakilag el nem
különített telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvízfelhasználás a lakó-üdülı ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe vehetı
átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg, továbbá
c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartásivízszükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.
(2) Közületi fogyasztás az a vízfogyasztás, ami nem minısül lakossági fogyasztásnak.
(3) Nem minısül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé
értékesített, valamint a távhıszolgáltatással foglalkozó vállalkozások felé
értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minısülı fogyasztói
hely felé számlázzák tovább a víz- és csatornahasználati díjat.
(4) Fogyasztó
a) az ingatlan tulajdonosa,
b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási
szerzıdés nem a tulajdonossal, hanem vele jött létre.

3. §
(1) A képviselı-testület a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi
csatornamő szolgáltatásért Kislıd község közigazgatási területén fizetendı víz- és
csatornadíjakat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A közkifolyókról, és a közterületen lévı tőzcsapról (nem tőzoltási célra történı
rendszeres igénybevétel esetén) fogyasztott víz díját Kislıd község Önkormányzata
fizeti meg. A közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a
közmőves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen
igénybe. A közkifolyóknak és tőzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.
építkezés, gépkocsi mosás) kielégítése céljából történı igénybevételéhez a
Szolgáltató és a Polgármester elızetes hozzájárulások beszerzése szükséges.
4. §
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel kell
meghatározni. Az ingatlanon mért vízhasználat szempontjából a bekötési vízmérın
mért vízmennyiség az irányadó. A bekötési vízmérı és az elkülönített
vízhasználatokat mérı mellékmérık fogyasztási különbözete a bekötési vízmérı
szerinti fogyasztót terheli.
(2) Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérı nem mér, rendellenesen vagy
hibásan mőködik, illetıleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a
megelızı 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a
meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelızı legutolsó leolvasás napjától
eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani (arányosítás).
(3) Kivételes esetben, ha a (2) bekezdés szerinti arányosításra lehetıség nincs (pl. új
fogyasztó), a fogyasztást átalány alapján kell meghatározni. Az átalány számításánál
a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerint kell eljárni.
Amennyiben az átalányszámítás sem alkalmazható, a számlázás alapjául szolgáló
fogyasztást mőszaki becsléssel kell meghatározni.
(4) A szennyvízelvezetési helyrıl a szennyvízelvezetı mőbe kerülı szennyvíz
mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott
(számlázott) vízmennyiség alapul vételével állapítható meg.
(5) Az elkülönítetten mért vízhasználatot – ha jogszabály eltérıen nem rendelkezik, és a
fogyasztói hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is – az (4) bekezdés szerint kell
szennyvízként figyelembe venni.
(6) Nem vehetı figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi felügyelet engedélye alapján önálló
szennyvízelhelyezı mőben vagy befogadóban nyert elhelyezést;
b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetı mőbe vezetését minıségi
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;
d) a külön jogszabály felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év
meghatározott idıszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett

ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb mint az adott idıszakhoz tartozó
vízhasználat 10%-a;
e) a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása,
illetıleg a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérın mért
elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény
igénybevételére nem kerül sor.
(7) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezetı mőbe mérés nélkül
vezeti és a vizet nem vagy nem csak a közmőves vízellátáshoz csatlakozva, hanem
saját vízmőbıl vagy más vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett
valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles vízmérıt mőködtetni, és a mért
mennyiségekrıl a szolgáltatót tájékoztatni. A mért mennyiséget a szolgáltató
jogosult ellenırizni.
II. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Kislıd Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a közüzemi vízmőbıl szolgáltatott
ivóvízért, illetıleg a közüzemi csatorna használatáért fizetendı legmagasabb
hatósági díjak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 7/2004.
(IV.30.) rendelete, valamint az azt módosító 23/2004. (XI. 30.) és 7/2007. (XII.28.)
rendeletei.
Kislıd, 2008. december 17.

P. H.

Somogyi Anna
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.
Kislıd, 2008. december 17.

körjegyző

1. számú melléklet:

I.

Az ivóvíz-szolgáltatási díj 2009. január 1-tıl 210,60 Ft/m3

Az ivóvíz szolgáltatásért a vízdíjon felül alapdíjat kell fizetni. Az alapdíj összege
független a fogyasztástól, a Bakonykarszt Zrt. mőködési területén változatlanul
az alábbiak szerint alakul:
Fogyasztásmérı átmérıje
NA 13
NA 20
NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

II.

Havi alapdíj / Ft / hó /
160,320,600,950,1.900,3.000,6.000,9.500,12.000,18.000,-

A fogyasztók felé érvényesített szennyvíz-szolgáltatási díj 2009. január 1-tıl
291,10 Ft/m3
A megadott díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

