Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-,
illetőleg
a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjakról, és a díjalkalmazásról

Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 1.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. §-ában rögzített felhatalmazás alapján a
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő díjakról a következőket rendeli el:
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §
A rendeletet alkalmazni kell Csehbánya Község közigazgatási területén Csehbánya Község
Önkormányzat tulajdonát képező közműből az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást biztosító
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (8200 Veszprém,
Pápai u. 41., továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Fogyasztó:
a) ingatlan tulajdonosa, 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 víz
szükségletének kielégítése céljára használta fel,
b) a lakásától 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 ingatlan
vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiség mértékét nem haladja meg,
c) az ivóvíz, és háztartási víz szükségletének kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót
használja
(3) Közületi fogyasztás: az a vízfogyasztás, amely nem minősül lakossági fogyasztásnak.
(4) Ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve ennek tartozékai.
(5) Bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére
szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő.
3. A szolgáltatás díja
3. §
(1)

Csehbánya Község Önkormányzat közigazgatási területén az alkalmazandó ivóvíz és
csatorna szolgáltatás díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Az 1. mellékletben megállapított ivóvízdíj a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározott
vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A fogyasztó a tulajdonában (használatában) álló ingatlanon elhelyezett ivóvíz
fogyasztásmérő kaliberének függvényében – az elfogyasztott ivóvíz díján felül – köteles
havi alapdíjat fizetni. (az alapdíj mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza). Az 1.
mellékletben megállapított ivóvízdíj és az alapdíj az általános forgalmi adót nem
tartalmazza.
A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérőn, illetve mellékvízmérőn
mért vízmennyiség alapján kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége
szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.
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.
A házi vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen
történő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az állami tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. melléklete
szerinti átalány alapján kell meghatározni. Ha az átalányszámítás sem alkalmazható, a
számlázás alapjául szolgáló fogyasztást műszaki becsléssel kell meghatározni.
Gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott
szolgáltatás mennyiségének növeléséhez a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési
hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges
fejlesztés költségeinek arányos része.
Az (1) bekezdésben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében
olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése
céljából kap.
Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért.
4. §

(1)
(2)

(3)

A csatornadíj alapja a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált víz mennyisége.
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.
Az állami költségvetés részére fizetendő vízterhelési díjat, a szennyvízszolgáltatást
igénybe vevő a szolgáltató által számlázott (szenny)vízmennyiség arányában köteles a
szolgáltató részére megfizetni
4. Záró rendelkezések
5. §

(1)
(2)

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, a rendeletben foglaltakat 2011. január 1.
napjától kell alkalmazni.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Csehbánya Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,
illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról és a díjalkalmazásról
szóló 9/2009. (XII. 10.) rendelete.

(3)

(4)

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.
A korábban keletkezett ivóvíz és közüzemi csatornamű használatáért fizetendő
díjhátralékok esetén a díjhátralék keletkezésének idején hatályos önkormányzati rendelet
díjait kell alkalmazni.

Huiber György
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

1. melléklet a 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
Szolgáltatások díja
2011. január 1-jétől 2011. december 31-ig
1.) Az ivóvíz szolgáltatás díja: 365,90 Ft/m3 + ÁFA
2.) A fogyasztás mennyiségétől független ivóvíz szolgáltatási alapdíj:
Fogyasztóhely átmérője mm-ben
NA 13
NA 20
NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

3.) A szennyvíz szolgáltatása díja: 312,20 Ft/m3 + ÁFA

Havi alapdíj (Ft/hó)
160,320,600,950,1 900,3 000,6 000,9 500,12 000,18 000,-

