
Nagyszénás Nagyközség Képviselı-testületének 31/2008. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelete 

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak 
megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl   

 

Nagyszénás Nagyközség Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvényben, az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV.5.) 
számú Kormányrendeletre  figyelemmel, az önkormányzat tulajdoni érdekeltségében lévı vízi 
közmőrıl szolgáltatott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás egyes kérdéseivel kapcsolatos 
szabályokat az alábbi módon állapítja meg. 

A RENDELET HATÁLYA 

l.§. A rendelet hatálya kiterjed Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási 
területén közmőves ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybe vevı 
fogyasztókra, és a közüzemi szolgáltatást végzı Alföldvíz Zrt. szolgáltatóra, valamint a nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére. 

 

HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS 

2.§ (1) Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésének (kezelésének és 
tisztításának) díja áfa nélkül 608,28 Ft/m3. 

(2) Nagyszénás településen az ingatlan nyilvántartásban 0213/2. helyrajzi számon lévı 
szennyvíztisztító telep az ártalmatlanítási hely. 

 

FOGYASZTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI JOGVISZONY 

3. § A fogyasztó és a szolgáltató közötti közüzemi szolgáltatási jogviszony tartalmát a 
szolgáltatási szerzıdés és annak részét képezı, a szolgáltató által alkalmazott mindenkor 
érvényes „Általános Szerzıdési Feltételek" szabályozzák részletesen. 

VÍZIKÖZM Ő-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

4. § A Ptk. 685. §. c. pont szerinti gazdálkodó szervezet víziközmü igénybevételénél a 
szolgáltatónak a víziközmő-fejlesztési hozzájárulás megállapításánál minimum 0,2 m3/nap 
átlagos mennyiséget kell figyelembe venni. A hozzájárulás összegét a szolgáltató szervezet 
állapítja meg. A kötelezı önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodóknak - független az 
ingatlan tulajdonjogától – továbbá lakászszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévı 
lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok esetében  víziközmő fejlesztési hozzájárulást 
nem kell fizetni. 



VÍZFOGYASZTÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA 

5. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérıvel, elkülönített 
vízhasználatok esetén a mellékmérık figyelembe vételével, vízmérıhiányában az átalánnyal, 
illetve mőszaki becsléssel kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége 
szempontjából a bekötési vízmérı az irányadó. 

(2) A vízmérıt a fogyasztó igénye alapján a szolgáltató szereli fel. A vízmérı felszerelés után 
a szolgáltató tulajdonába kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket és vízmérı cseréket is a 
szolgáltató végzi saját költségén. Kivétel a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló 
mellékvízmérı, mely a fogyasztó tulajdonába kerül és hitelesítésérıl a fogyasztó köteles 
gondoskodni. 

(3) Abban az esetben, ha a fogyasztási helyek a bekötési vízmérı után központi melegvíz 
ellátásban is részesülnek; a fogyasztási helyeket melegvizes mellékvízmérıvel is el kell látni. 
Amennyiben melegvizes mellékvízmérı nem kerül felszerelésre, vagy a felszerelt nem 
mőködik, a fogyasztási hely vízfelhasználását átalányban kell megállapítani. 

(4) Az ingatlanon kialakított közös vízfogyasztási helyeket mellékvízmérıvel kell ellátni. Ha 
a bekötési vízmérıre a fogyasztók nem kötöttek külön szolgáltatási szerzıdést, úgy a 
vízmérın megállapított közös fogyasztást és az elfolyt, valamint egyéb célra felhasznált 
vízmennyiséget a bekötési vízmérı mögötti fogyasztók között egyenlı arányban kell szétosztani. 

(5) A fogyasztás meghatározásának és a vízmérık leolvasásának, költségei a szolgáltatót 
terhelik. 

(6) A nem háztartási célú fogyasztásért - kivéve a 7.) bekezdés szerinti önkormányzatot és 
annak intézményeit – hatósági díjat kell fizetni. 

(7) Önkormányzati fogyasztásnak minısül az önkormányzatok kötelezı funkciót ellátó 
intézményeinek, nem önkormányzati tulajdonban lévı, de kötelezı Önkormányzati 
feladatokat ellátó gazdálkodók és önkormányzati tulajdonban levı olyan létesítmények 
vízfogyasztása, melyeket vállalkozók üzemeltetnek kötelezı önkormányzati feladatok ellátása 
céljából. 

(8) A házi vízvezeték - fogyasztó által nem ellenırizhetı vagy nem karbantartható helyen 
történı rejtett meghibásodás esetén, amennyiben a fogyasztó nem sértette meg a rendszeres 
ellenırzési és karbantartási kötelezettségét, a vízfogyasztást átalányban, illetve mőszaki becsléssel 
kell megállapítani. A fogyasztó rendszeres ellenırzési kötelezettség körébe tartozik különösen 
a vízmérık állásának, az aknák, vezetékek állapotának gyakori ellenırzése, szivárgásra utaló 
jelek esetén azok okainak felderítése. 

SZENNYVÍZMENNYISÉG MEGÁLLAPÍTÁSA 

6. § (1) A szennyvízelvezetési helyrıl a szennyvízelvezetı mőbe kerülı szennyvíz 
mennyiségét szennyvízméréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott teljes 
vízmennyiség - független attól, hogy annak beszerzése honnan történik - alapján kell 
megállapítani. 

(2) Nem vehetı figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál: 

a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 
szennyvízelvezetı mőben vagy befogadóban nyer 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.) az év április 1-tıl szeptember 31-ig terjedı idıszakban 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. 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

7. § (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a módosított 38/1995.(IV. 
5.) Korm. rendelet, a hatályos Polgári Törvénykönyv, az idevonatkozó jogszabályok és az 
„Általános Szerzıdési Feltételek" az irányadók.. Jogvita esetén a szolgáltatás helye szerinti 
bíróság dönt. 

(2) E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

(3) A hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti a 28/2003. (XI. 25.) Ör., a 7/2005. (IV. 12.) 
Ör., a 4/2006. (II. 14.) Ör, a 24/2006. (XII. 13.) Ör. számú önkormányzati rendelet. 

(4) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, ez Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 


