Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004.(VII.12.) rendelete az
önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemű
csatornamű használatáért fizetendő díjról 1

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§.(1) és 11.§.(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet alkalmazási köre
1.§.
A rendeletet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén alkalmazni
kell az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítást és -kezelést biztosító DRV Rt-re Siófok (továbbiakban
szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra.
Értelmező rendelkezések
2.§.
E 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 jön létre.
2./ Lakossági fogyasztás: az a vízhasználat, amikor a természetes személy
a) a közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvizet kizárólag ivóvíz és háztartási víz
szükségletének kielégítése céljára használja 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
üdülőingatlannak vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiség mértékét
nem haladja meg;
c) az ivóvíz, és a háztartási víz szükségletének kielégítése céljából kizárólag a
közkifolyót használja.
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3./ Közületi fogyasztás: az a vízfogyasztás, amely nem minősül lakossági
fogyasztásnak, vagyis a lakáskezeléssel megbízott vállalkozás részére értékesített
vízfogyasztás, ha azok lakossági fogyasztásnak minősülő fogyasztói hely részére
számlázzák tovább a víz- és csatornahasználati díjat.
vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló
hitelesített mérőeszköz

módosította: 5/2010. (I. 29.) rendelet, hatályos: 2010. január 1.
Kiegészítette: 2/2009. (I. 30.) rendelet, hatálybalépés:2009. január 1.

2
/5/ 3

közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz
gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon elhelyezett önálló
zárt befogadó, műtárgy vagy akna.
A szolgáltatás díja
3.§.

Az önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő viziközműből szolgáltatott ivóvíz és
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjaként a legmagasabb hatósági árat
állapítja meg.
4.§.
(1)

A közkifolyóból vételező fogyasztó, aki a közkifolyó körzetében lakik, és az ingatlana
nincs bekötve a közműves vízellátásba, a háztartási szükségletének kielégítése céljára
fogyasztott víz után köteles vízdíjat fizetni az alábbiak szerint:
a) A vízfogyasztás mennyisége vízmérő hiányában átalánnyal kerül
meghatározásra, mértéke 250 l /fő/nap, díja azonos a mindenkori lakossági
fogyasztó részére megállapított ivóvíz-szolgáltatás díjával.
b) Az érintettek körét az önkormányzat közli a szolgáltatóval, aki a vízdíjat az
érintettek részére közvetlenül kiszámlázza.

(2)

A közterületen lévő tűzcsapról - tűzoltási célra történő igénybevétel esetén fogyasztott víz díját az önkormányzat fizeti meg.

(3)

A közkifolyónak nem háztartási vízszükséglet kielégítése ( pl. építkezés, gépkocsi
mosás) céljára, illetőleg a víznek a közterületen levő tűzcsapról nem tűzoltási célra
történő rendszeres igénybevételéhez a szolgáltató és a Polgármester hozzájárulása
szükséges. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérő köteles megfizetni.
5.§.

(1)

A szolgáltatási díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.*

(2)

*

(3)

Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás költségét is
tartalmazza.

(4)

A vízdíj, valamint a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának
kiegyenlítése - a vízmérők állásának megfelelően - az üzemeltető által készített számla
alapján díjbeszedő útján, vagy átutalással történik.

(5)

A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.

(6)

A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.
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A fogyasztó a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és
tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről gondoskodni, továbbá a
vízmérő rendellenes működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni köteles.
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A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó
zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a fogyasztó a felelős, és a neki felróható
okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének,
továbbá hitelesítésének költségeit köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

/9/ 6

A fogyasztó személyében beállott változást 30 napon belül be kell jelenti a
szolgáltatónál. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a régi és az új fogyasztó
egyetemleges felel.

*

A 40/2004.(XII.22.) rendelettel megállapított szöveg, hatálybalépés: 2005. január 1.

6.§.
(1)

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

(2)

A vízhasználati fogyasztói hely egyben szennyvízelvezetési hely is.

(3)

Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
a) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló
szennyvízelvezető műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést;
b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését
minőségi 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 locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség.
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A fogyasztó a házi szennyvízhálózat üzemképes állapotának fenntartásáról
gondoskodni köteles.

/5/ 8

Az ingatlanon belül közműpótló létesítménybe elhelyezésre kerülő szennyvíz
elszállításával kapcsolatos számlát az ingatlan tulajdonos – a vízfogyasztás alapján- 2
évig megőrizni, és az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására bemutatni köteles.
7.§.
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(1)

Locsolási célra az év 4 hónapjában (május 1. és szeptember 30. közötti időszakban)
fogyasztott ivóvízmennyiség vehető figyelembe. A kedvezmény mértéke az adott
időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-a.

(2)

A kedvezményre
a) az a fogyasztó jogosult, aki igazolja, hogy az ingatlanán nem található fúrt, vagy
ásott kút;
b) az olyan ingatlan, ahol kerti csap található.

(3)

A locsolási kedvezményre vonatkozó igényt a szolgáltatónál kell bejelenteni a
jogosultságra vonatkozó nyilatkozattal.

(4)

Az igény elbírálásáról a szolgáltató a bejelentőt 30 napon belül értesíti.

(5)

A jogosultság a bejelentőt az igény elbírálását követő hónap 1. napjától illeti meg. A
jogosultság egyszeri megszerzése után az ingatlanra vonatkozó kedvezmény a
rendeletben meghatározott feltételek fennállásáig a fogyasztót folyamatosan megilleti.
Hatálybalépés
8.§.

(1)

Ez a rendelet 2004. július 21-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/1999.(IX.15.) rendelete hatályát veszti.

Balatonkenese, 2004. július 7.
Kürthy Lajos sk.
polgármester

Beke Tamás sk.
jegyző

Z á r a d é k :
Balatonkenese
Nagyközség
Önkormányzatának
25/2004.(VII.14.) rendelete hatályos.

egységes

szerkezetbe

foglalt

Balatonkenese, 2007. február 19.

Sörédi Györgyné sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző
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1. számú melléklet 9 10

1. melléklet a 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonkenese Város területén
az önkormányzat tulajdonában levő vízi közművekből szolgáltatott
lakossági ivóvíz- és szennyvízszolgáltatási díjak mértéke 2011. évre

A

1.
2.

9
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Ivóvíz
Alapdíj, fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)
210

B
Fogyasztási
díj (Ft/m3)
397

C

D

Csatorna
Alapdíj, fogyasztási
Fogyasztási
helyenként
díj (Ft/m3)
(Ft/hónap)
355

569

Módosította: 5/2010. (I. 39.) rendelet, hatálybalépés: 2010. január 1.
Módosította: 4/2011. (II. 25.) ÖR, hatálybalépés: 2011. február 25.
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