
Nyírlugos Város Képviselő-testületének 

4/2007. (III. 20.) Kt. 

r e n d e l e t e 

 

a víz és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról 

 

Nyírlugos Város Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló1990. évi 

LXXXVII. Tv. és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése 

alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Nyírlugos város közigazgatási területén a közműves ivóvízellátást 

és a közműves szennyvízelvezetés szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra (továbbiakban: 

szolgáltató), valamint ezen szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre, jógi 

személyiséggel nem rendelkező társaságokra (továbbiakban: fogyasztó). 

 

2. §. 

 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1) Lakossági célú fogyasztás 

a.) az amelyet a szolgáltató elsődlegesen – a természetes személyek víz- és 

csatornaszolgáltatási szükségletének kielégítése érdekében – lakás céljára szolgáló 

ingatlanoknál nyújt. 

b.) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási vízszükségletének 

kielégítése céljából a közkifolyót használja. 

c.) a költségvetési szervek víz- és csatornahasználata. 

d.) az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartását és üzemeltetését végző gazdálkodó 

szervezet felé értékesített víz- és csatornaszolgáltatás, ha az a díjat a bérlő vagy a 

lakástulajdonos felé tovább érvényesíti. 

(2) Gazdálkodási célú fogyasztás: 

Az a fogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak. 

(3) Fogyasztó: 

a.) Az ivóvíz szolgáltatási ponthoz, illetőleg a szennyvízelvezetési szolgáltatási ponthoz,  

kapcsolódó ingatlan használója (tulajdonosa, bérlője). 

b.) A mellék vízmérővel elkülönített ivóvíz fogyasztási hely szerinti ingatlan használója 

(tulajdonosa, bérlője).  

(4) Szolgáltatási pont: 

a.) Az ivóvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felőli végpontja. 

b.) Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz bekötővezetéknek a fogyasztó felőli 

végpontja. 

(5) Ivóvíz fogyasztási hely: 

Az ivóvíz szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon lévő minden - épület, épületrész, bérlemény, 

önállóan használható, elkülöníthető vagy elkülönített - ingatlanrész, amelynek a vízvételi 

helyéhez tartozó ivóvíz használata külön szerződésre jogosító ivóvízmérővel mérhető, ennek 

hiányában a bekötővezetékről ellátott ivóvízvételi helyek összessége. 

 

 

 

 



3. §. 

 

(1) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz és a közüzemi szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és kezelés szolgáltatás legmagasabb hatósági árát a mindenkori szolgáltató 

javaslata alapján az általa bemutatott előző évi gazdálkodási, vízfogyasztási és egyéb adatok 

alapján kell megállapítani. 

 

(2) A szolgáltató az ivóvíz és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelési hatósági ár 

megállapítására évente legfeljebb két alkalommal tehet javaslatot. Az önkormányzat Pénzügyi 

Bizottsága a javaslatok alapján ellenőrzi, hogy a szolgáltató a hatósági árra vonatkozó 

javaslatához mellékelte-e az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, amelyek a javaslatát 

alátámasztják. 

 

(3) A díj változása automatikusan a közszolgáltatási szerződés módosítását jelenti, az új ár 

minden külön intézkedés nélkül az addig megkötött érvényes szerződések részévé válik. 

 

(4) A megállapított díj a 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 2. §. (13) bekezdésének a-c. 

pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. 

 

(5) Nem kell díjat fizetni a víziközmű törzshálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltásért felhasznált 

vízért. 

 

4. §. 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja 2007. április 01. 

napjától 15o,- Ft/m3 + ÁFA. 

A rendelkezésre állási díj: 200,- Ft+ ÁFA/ivőúzfo5yasztási hely/hó. 

 

(2) Az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíz közmű igénybevételével elvezetett és 

tisztított szennyvíz csatornadíja 2007. április 01. napjától 150,- Ft/m3 + ÁFA+7,- Ft/m3+ÁFA 

vízterhelési díj 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjakat a 2007. március hónap utolsó hetében 

leolvasott óraállások után fogyasztott ivóvíz, illetve elvezetett szennyvíz után kell fizetni. 

 

(4) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles vízmérővel kell meghatározni. 

 

(5) Abban az esetben, ha a felszerelt vízmérő nem működik vagy nem olvasható le, illetőleg 

az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségnek bekötési vízmérővel való mérése nem 

megoldott, a fogyasztott víz mennyiségét a megelőző 12 hónapi vízfogyasztás - ennek 

hiányában - a megelőző tényleges fogyasztás, vagy a rendelet mellékletében meghatározott 

mennyiségek – figyelembevétele mellett - az egy napra eső fogyasztási átlag alapján 

arányosítás útján kell megállapítani. 

 

(6) A csatornadíj alapja a hitelesen mért szennyvíz mennyiség, mérés hiányában a 

csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség függetlenül attól, hogy 

annak beszerzése honnan történt. A vízmennyiség a (7) bekezdésben meghatározottakon túl 

egyéb címen nem csökkenthető. 

 

 



(7) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiség meghatározásánál: 

a.) az a szennyvíz mennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést, 

b.) az a szennyvíz mennyiség, amelynek a szennyvíz elvezető műbe vezetését minőségi vagy 

egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését, elszállítását a fogyasztó 

számlával igazolta, 

c.) az a vízmennyiség, amelyet öntözési célú, mellék vízmérőn elkülönítetten mérnek. 

 

5. §. 

 

Ez a rendelet 2007. április 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Nyírlugos Város 

Képviselő-testületének 3/2007.(III.2.) Kt. rendelete 9. §.-ának (4)-(5) bekezdése hatályát 

veszti. 

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

Nyírlugos, 2007. március 20. 

 

 

 

 

Hovánszki György Hancsicsák Mihály 

polgármester jegyző 

 


