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rendelete

a kÖzÜzemi vízműből szolgáltatott ivővlzért, illetőleg a közüzemi csatornamű
basznáIatáért fizetendő legma gas abb h ató s á gi díj ak megállapítás á ról, a

díj alkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi

szabályairól.
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Tiszaeszlár Község Önkormányzat

Képviselő Testületének

l2l2010. (XII.17.) sz

rendelete

akőzijrzemi vízműből szolgáltatottivővizért, illetőleg a közüzemi csatornamű

használatáért fuetend ő le gm a gas ab b h atós á gi díj ak m e gállapítás áról, a

díj alkalmazás fe|tételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi

szabályairól szóló 3/2008. (IL11.) sz. Kt. rendelet módosításáról

Tíszaeszlár Község Önkormrányzat Képviselő-testülete az ,4Í.rak megállapításáról" szőlő -többször módosított - 1990. évi LX)C(VII. törvény 7. § - ában kapott felhatalmazásaalapjén
a közif;zemi vízműből szolgáltatott ívővízért illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításátől, a díjalkalmazás feltételeiről, és a
közműves ivővízellátás, szennyvízelvezeíés szabályairől a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

Árakalmazási feltételek

1,§

A rendelet hatálya kiterjed Tiszaeszlétr Község közigazgatásí területén a közúzemi
ivővizellátást, valamint szennyvízelvezetést és tisztítást biáosító NYÍRSEGVÍZ Nyiregyhéza
és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörően Működő Részvénytársaságra, (a továbbiakban
szolgáltató) és a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra, fogyasztói közösségek
megbizottafua.

2.§

E rendelet alka|mazása szempontj ából :

(1) Lakossági.fogyasztás:

a.) az a yízhasználat, amikor a természetes személy a közijzemi vízműből szolgáltatott
ivővizet kizátőIag ivó- és haztartási víz sztikségletének kielégítése céljara hasznáIja 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
ingatlan vizfogyasztásánáI figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja meg,
továbbá
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c,) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási víz szükségletének
kielégítése céljából kízárőlag a közkifolyót használja.

(2) Közületi fogyasztás

Az avízfogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak.

(3) Nem minősül közületi fogyasáásnak a
értékesített vízfogyasztás, ha azok lakossági
számlénzálk tovább a v íz- é s c sato rnah asználati

(4) Fogyasáó

lakáskezeléssel megb ízott vállalkozások
fogyasztásnak minősülő fogyasáói hely
dijat.

felé
felé

a,) az ingatlan tulajdonosa,

b.) az ingatlant egyéb jogcímen hasznáIő, amennyiben a szolgáltatási szeruődés nom a
tulajdonossal, hanem vele jött létre.

(5) Ivóvízvételi hel},:

Az Ívővizet szállítő vezeték azon tésze, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű
használatávalavezetékbőlivővízfogyasáásalehetséges.

(6) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, gépkocsi
mosás) kielégítése céljából - a polgármester és a szolgáltatő hozzájárulásá alapján _ t-,i.teno
igénYbevétele esetén, a vizfogyasztás mennyiségét a szolgáltaíó műizaki számíiással átlapitja
meg. A felhasznált viz díját ez esetben ahozzájárulást kérőnek kel| megfizetni.

3.§

(I) Az ivővízszo|gáltatás és a szennyvízelvezetés-tisztítás rendelkezésre állásáért alapdtlat, a
szolgáltatottivőviz, az elvezetett szennyvíz mennyisége után változő díjat kell fizetni.
(2) Az alapdíjat a rendelkezésre állással arányosan, a beépített, illetve beépíthet ő vízmérő
méretétől fuggő összegben kell megállapítani.

Társasházakban az alapdíj megállapításnál lakásonként egy vizmérő, illetve vízvételi hely
vehető figyelembe.

(3) Az 1. sz. mellékletben megállapítottviz- és csatornadíjon fetül rendelkezésre állási díjat is
ftzetnie kell arrnak a nem lakossági fogyasztónak, amely műszaki-technikai
szükségszerűségből, hatósági előírás a|apján, vagy egyéb okok miaít az általa ténylegesen
igénybe vett vezetékes ivóvízmennyiséget meghaladó mértékű kapacitást köt le,

A rendelkezésre áIIási dijat a lekötött, de fel nem használt vízmerrnyiség után kell megfizetni.



(4) A rendelkezésre állási kapacitás lekcitésérői, és a díj megfizetésének módjráról a szolgáltató
és a fogyasztő egymással külön szerződést köt,

(5) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmétő múszaki
számítással kell megállapítani.

(6) A felszíni vizeket szemyező vízterhelő anyag kibocsátás utén vizterhelési díjat kell
ftzetn| A kibocsátók által közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott víúerhelő
arryagután ftzetendő díjat a szolgáltatő a szolgáItatás fuán felül a terhelés arányában átháritja
a szolgáItatást igénybe vevőkre.

A vízterhelési áthaútásának módja: a víúerhelési díjat a szémlínott szennyvízelvezetési
szolgáltatás mennyiségével arányosan kell áthrárítaní, a szolgáItatási területen fizetendő összes
vízterhelési díj alapj án.

(7) A Képviselő-testtilet a közizemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közúzemi
csatomamű szolgáltatásért Tiszaeszlár község közigazgatási területén 2009. január 01-től
ftzetendő ivővíz- és csatornadíjakat a hatósági ár kiszámításéra vonatkozó ármegállapítási
mechanizmus szerint áIlapitja meg.

(8) A díjakban előirányozható nyereségtartalomról, valamint a lakossági és nem lakossági díj
arányárŐI a hatósági át alkalmazőjának előterjesztése alapján, a díjszámításokat megelőző
időpontban a Képviselő - testiilet dönt.

(9) Az ármegállapítási mechanizmus és az alkalmazandő indexek megfelelő alkaImazását a
hatóságiáralkalmazóFelügyelőbizottságaellenőrzi.

(10) Az ivővíz- és csatornadíjat a közszolgáItatási szerződésben rögzített, a szátmlán
feltiintetett határidőben kell megfi zetni.

II. fejezet

A közműves ivóvízellál4s és szennyvízelvezetés szabál}rai

4.§

(1) A közműves ivővízellátás és a közműves szenrtyvízelvezetés szabályait - a minőség, a
szolgáltatás folyamatossága, a teljesítés helye tekintetében - Kormányrendelet állapítja meg.

A fogyasztók és a szolgáItatő közötti jogviszony egyéb kérdéseiben a szolgáltatási
szer ző dé sek é s a szolgáltatő úzletszab ály zata az irányadó.

(2) 
^ 

PTK 685, § c.) pontja szerinti gazdálkodó szewezetáltal kért bekötés megvalósításéúloz
vagy a részére nyújtott szolgáItatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényeltjavításéútoz lakásszövetkezet és önkormányzat fulajdonában lévő tat<oeptitétet
elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével - vizlközmű-fejlesztésí hozzájánllást kell
fizetni. Ahozzájarulás mértéke azigényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesáés költségeinek
arányos része. A víziközmű fejlesztési hozzájuulás elkülönítetten kezelendő, és kizarólag a
v iziközmű fej l e szté sére fordítható.
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III. fejezet

Szabálytalan viziközmű használat

5.§

(1) Az előírásoktól eltérő víziközmú-hasznáIat megszüntetésére, a házi és a csatlakozó
hálőzaton észlelt hibák kijavítására - ha ezeknek a szolgáItató felhívására nem tesz eleget -afogyasztőt a jegyző kötelezi.

(2)Szabályíalanközműhasználatnakminősül,haaf ogyasztő

a.) ívővízbekötést (csatlakozást) létesít a szolgáItatő l,nzzítlárulása nélkül, továbbá ivóvizet
vételez a vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával. A
mérés befolyásolását valőszinűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés
megakadályozása céljából a felszerelt zár (plomba) sérült.

b.) Az ivővízközmű-háIőzatba kapcsolt háai ivővízhálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez
kapcsolt vezetékkel (hálőzattal) ö sszeköti.

c) Szennyvízbekötést létesít a szolgáltatő hozzájánulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező
szenrtyvizet más módon a szenrtyvízelvezető közműbe vezeti.

d.) a házi vízellátő rendszerből, vagy a szolgáltatő hozzájárulásával felszerelt locsolási
vizmérőn át vételezett vizbőI keletkezett szetvtyvizet a szolgáltatő hozzájrárulása nélkül a
szenrtyv ízelv ezető közműbe j uttatj a.

e.) Csapadékvizet a szennyvízelvezető rendszerbe vezet.

f.) A szennyvízelvezető rendszerbe a hatályos jogszabály áItal meg nem engedett minőségű
szenrlyvizet vezetbe,

(3) Szabálytalan közműhasználat megáIlapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett
ivővíz, illetve a szabálytalanul elvezetett szennyvíz, csapadékviz ivővíz- és csatornadiját a
szabálytalanközmíhasználatkezdetétől a szabálytalartság megszi.intetéséig terjedő időszakra
köteles megfizetni a szolgáltatő számlája ellenében.

Amennyiben a fogyasztő a szabálfialan közmílhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem
bizonyítja, a szabáIytalan használatot a közmú kiépítése és a rácsatlakozási lehetőség
megnyíltának időpontj átől, de legfeljebb a Ptk. szerinti elévülési idő tartamára visszamenően
kell megállapítani.

A szabálytalan közműhasznáIat időszakátra eső ivóvíz és szennyvízmennyiséget a szolgáItatő
háromszoro s díj tétellel szétmlázza.



6

lV. lejezet

Veg},es és záró rendeikezések

A jelen rendeletben nem szabályozott
közműves szennyvízelvezetésről " szőlő
rendelkezései irányadók.

6.§

kérdésekben a ..közműves ivóvízellátásró1 és a
jelenleg hatálvos 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

7.§

(1) Ez a rendelet 2011.janr-rár 1. napján lép liatáll,ba.

(2) Jelen rendelet lratálybalépésér,el egyidejűleg hatályát yeszti a többször módosított

Nagy Tibor sk.

polgármester

Badicsné Kormos Eva sk.

jegyző

kiadmány hiteléul:

;. l
] ll l

*, ,..ií_t:.lli,.l
^1

l-

leíró

: ^ í rl r\1]
|, (_r,i.l , \,'..- .

P svr69

A rrtásolat hrt€le
mindenben t §gyezó!



1. sz. melléklet

Tiszaeszlár Község
Képviselő - testületének

. l2l201,0. (KI.17) számú rendeletéhez
Ervényes : 2011. 01. 01. - 20ll. 12. 3l. időszakra

1. Alapdíj

1.1.Y wmérővel mért fogyasztás esetén

1.2. Egyéb fogyasztás esetén

Lakosonként,vízlételi helyenként 300.- Ft 250.- Ft.

2. Yáltozás díj: 2011. 01. 01. -2011.12.31.

2.1. Iv ővíz szolgáltatás

Lakosság részére 193.- Ft/m3
Közület részére 228.-Fttm3

2.2. Szennyvíze|v ezetés - tisztítás

Lakosság részére 231.- Ft/m3
Közület részére 295.- Ft/m3

3. A kapacitás lekötósi díj a mindenkori váItoző díj 60oÁ-ának megfelelő összeg.

4. A díjak az á|ta|ános forgalmi adót nem tartalmazzák

yízmérő átmérő Q-max m'/n
aránya

Alapdíi 1 hóra Ft.
Ivővíz Szennwíz

13_20 1 300 250
25-32 a

J 900 750
40-50 9 2.700 2.250
65- 1 00 aa

JJ 9.900 8.250
1 50-200 81 24.300 20.250


