
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (XII.22.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról



Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 

1. § E rendeletet (Továbbiakban: Rendelet) hatálya kiteljed Homokbödöge község közigazgatási 
területén Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselő-
testület) tulajdonában lévő közműből víz- és csatornaszolgáltatást biztosító Pápai Víz- és 
Csatornamű Zrt.-re (Továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő 
fogyasztókra. 

2. § A Rendelet alkalmazása szempontjából: 

1. Fogyasztó 
a) az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a tulajdonos 

képviselője, 

b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem 
vele jött létre. 

2. Lakossági fogyasztás: az a vízhasználat, amikor a természetes személy 

a) a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási vízszükségletének 
kielégítése céljára használja fel. 

b) a lakástól műszakilag el nem különített telephelyén vállalkozást folytat és a vállalkozási 
tevékenységhez szükséges vízmennyiség mérése műszakilag megoldható, de a vállalkozási 
célú ivóvíz felhasználás a lakó-, illetőleg üdülő ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe 
vehető átalánymennyiség mértékét nem haladja meg, 

c) az ivóvíz és háztartási víz szükségletének kielégítésének céljából kizárólag a közkifolyót 
használja. 

3. Közületi fogyasztás-, az a vízfogyasztás, amely nem minősül lakossági fogyasztásnak. 

3.§ (1) A lakossági és közületi fogyasztóknak az 1. melléklet szerinti ivóvíz-szolgáltatási és 
csatornaszolgáltatási díjat, valamint - a ráfordítás arányos költségviselés érdekében - vízszolgáltatási 
alapdíjat kell fizetni. A megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

(2) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. 

4. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiségét vízmérővel kell meghatározni. 
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A 
bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők mérési 
különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti fo- 
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gyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak, a szolgáltatót pedig tájékoztatja az épületen belüli 
elszámolás módjáról. 

(2) 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 egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott 
határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell 
megállapítani. 

(3) A házi vízvezeték - a fogyasztó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen 
történő - rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. 
melléklete szerinti átalány alapján kell meghatározni. Ha az átalány számítás sem 
alkalmazható, a számlázás alapjául szolgáló fogyasztást műszaki becsléssel kell meghatározni. 

5. § (1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége az adott 
helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 

(2) Az elkülönítetten mért vízhasználatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, és a fogyasztói 
hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is -. az (1) bekezdés szerint kell szennyvízként 
figyelembe venni. 

(3) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján Önálló szennyvízelhelyező 
műben, vagy befogadóban nyer elhelyezést, 

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi, vagy 
egyéb ok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta, 

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben el 
szivárgott. 

(4) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, és a 
vizet nem. vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakozva, Hanem saját vízműből, vagy 
más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére köteles 
hiteles vízmérőt működtetni és a mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni. A 
szolgáltató, jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni. 

6. § (1) A Rendelet 2012 január 1. napján lép hatályba. 

(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület az önkor-
mányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló 1/2011.(I.20.) rendelete



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Farkas Árpád    Kelemen László 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3- 

(3) A Rendelet kihirdetéséről - a helyben szokásos módon - a körjegyző gondoskodik. 

Homokbödöge 2011. december 21 

A. rendeletet kihirdetésének időpontja: 2011. december 22. 

Nagytevel, 2011. december 21. 

Kelemen László 
körjegyző 



 

1. melléklet az 14/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelethez 

A lakossági és közületi fogyasztóknak az alábbi ivóvíz-szolgáltatási, csatornaszolgáltatási díjat és 
vízszolgáltatási alapdíjat kell fizetni 

1. ) Ivóvíz-szolgáltatás díja: 262,- Ft/m3 

2. ) Csatornadíj 

2.1) Fogyasztók által fizetendő csatornaszolgáltatás díja: 227,- Ft/m3 

2.2) Önkormányzati fejlesztési támogatás: 20.- Ft/m3 

2.3) Csatornadíj összesen: 247,- Ft/m3 

2.4) Csatornadíjba foglalt bérleti díj: 50.- Ft/m3 

3 A fogyasztó vezetékén saját hibájából történő vízátfolyás díja: 131,- Ft/m3 

4 ) Vízszolgáltatási alapdíj 

 

A díjakat a mindenkori hatályos ÁFA terheli. 

a.) Vízmű tulajdonában lévő vízmérők 
Átmérő Lakossáa Közület 

 
(Ft/hó) (Ft/hó) 

DN 13 200.- 500.- 
DN 20 500.- 1.000,- 
DN 25 700,- 1.500,- 
DN 30 1.100,- 2.000,- 
DN 40 1.300,- 2.500,- 

DN 50 2.300.- 3.000,- 
DN 80 3.500.- 3.500,- 
DN 100 4.000.- 4.000.- 
DN 150 nem lakossági szolgáltatási méret 5.000,- 
DN 200 nem lakossági szolgáltatási méret 7.000,- 

b.) fogyasztó tulajdonában lév 
 

- lakosság (minden  méret) 140,- Ft/hó 

- közkút (minden méret)-  350,- Ft/hó 
 


