
Nyírmihálydi Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

1/2011. (I. 07.)  

önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított ivóvíz, szennyvízelvezetés,  

szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról. 

 

 

Nyírmihálydi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 

1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ (1) Az önkormányzati tulajdonú viziközmű által biztosított ivóvíz díjának és a településen 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapítására, valamint a 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat állapítja meg. 

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1) Szolgáltató: Debreceni Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató),  

(2) Fogyasztó: A vízi-közmű hálózatába bekötött ingatlan tulajdonosa, illetve egyéb 

jogcímen használója, hiteles bekötési vízmérővel nem rendelkező ingatlanoknál az 

ingatlan tulajdonosa, valamint a szolgáltató nyilvántartásában szereplő 

költségmegosztó célú mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználati hely 

tulajdonosa, illetőleg egyéb jogcímen használója. 

(3) Lakossági fogyasztásnak minősül: 

a) az a vízhasználat, amikor a Fogyasztó, aki a közüzemi vízműből szolgáltatott vizet 

kizárólag ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése céljára használja; 

b) az a vízhasználat, amikor a Fogyasztó a lakásától műszakilag el nem különített 

telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozáscélú ivóvíz felhasználása a 

lakóingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető átlagmennyiség mértékét nem 

haladja meg; 

c) az a vízhasználat, amikor a Fogyasztó ivó- és háztartási vízszükségletének 

kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja. 

(4) Közületi fogyasztásnak minősül: 

a) az a vízhasználat, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak. 

 

2. Vízdíj fizetési kötelezettség 

 

3. § (1) A Képviselő-testület árhatósági jogkörében az önkormányzati tulajdonú viziközmű 

által biztosított ivóvíz díját, az alábbiak szerint állapítja meg: 

(2) Az ivóvíz fogyasztással arányos díjaként legmagasabb árként köbméterenként 

magánszemély fogyasztó részére 276.- forintot, közületi fogyasztó részére 411.- 

forintot állapít meg. Az ivóvíz alapdíjaként a fogyasztással arányos díjon felül, 

fogyasztási egységenként minden fogyasztó havonta 200.- forint/hó/fogyasztási hely 

mértékben rendelkezésre állási díjat köteles fizetni. Ezen alapdíjat a rendelet 

hatálybalépésétől kezdődően a Szolgáltató a vízellátás karbantartási feladatainak 

finanszírozására használja fel. 

(3) A közkifolyóról fogyasztott vízmennyiség díját a Szolgáltató részére, az 

Önkormányzat fizeti meg. A fizetendő összeg nagyságát a mindenkor érvényben lévő 



lakossági vízdíj, a működő kutak száma és az egy kútra kiszámított napi fogyasztás 

alapján kell megállapítani. A vízórával ellátott közkifolyó vízfogyasztását a vízmérő 

által mutatott vízmennyiség alapján kell számlázni. Kimutatás a közkutakról az 1. 

számú mellékletben. 

(4) A közkifolyóról nem ivó- és háztartási célra használt vízmennyiség (építkezés, 

mezőgazdasági munkák, gépkocsimosás, stb.) vételezéséhez a Szolgáltató előzetes 

hozzájárulása szükséges és az elhasznált vízmennyiség díját a Fogyasztónak a 

Szolgáltató részére meg kell fizetni. 

(5) Az Önkormányzat által kijelölt közterületek, parkok öntözésére felhasznált 

vízmennyiség utáni díjat a Szolgáltató részére az Önkormányzatnak kell megfizetni. 

(6) Nem kell vízdíjat fizetni a tűzcsapról tűzoltás céljára vételezett vízmennyiség után. 

(7) Aki közkifolyóról és tűzcsapról nem ivó- és háztartási vízszükséglet kielégítése 

céljára, hanem engedély nélkül vállalkozásához vagy egyéb tevékenységéhez vizet 

vételez, szabálysértést követ el és a vételezett víz díjának megfizetésén túl 

Nyírmihálydi jegyzője 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki. 

 

3. Szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási és -kezelési díjfizetési kötelezettség 
 

4.§ (1) A Képviselő-testület árhatósági jogkörében az önkormányzati tulajdonú viziközmű 

által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díját (továbbiakban: 

szennyvíz szolgáltatási díj) az alábbiak szerint állapítja meg. 

(2) A szennyvíz-szolgáltatási díj számításának alapját az önkormányzati tulajdonú 

viziközműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztási egységenként havonta fogyasztott 

köbméterenkénti mennyisége képezi. 

(3) Ez alapján a fogyasztással arányos szolgáltatási díj a havonta elfogyasztott ivóvíz 

köbméterenkénti mennyisége után magánszemély fogyasztó részére 293.- forintot, 

közületi fogyasztó részére 426.- forintot állapít meg. Ezen túlmenően a szennyvíz-

szolgáltatási díjban fogyasztási helyenkénti alapdíj (rendelkezésre állási díj) fizetési 

kötelezettség nem kerül megállapításra. Az így megállapított szennyvíz-szolgáltatási 

díjjal egészül ki a községi ivóvíz mindenkori köbméterenként megállapított 

szolgáltatási díja.  

(4) A (3) bekezdésben megállapított szennyvíz-szolgáltatási díjat a havi vízfogyasztás 

mértéke után a települési szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozott ingatlannal 

rendelkező tulajdonos köteles megfizetni a Szolgáltató részére. 

(5) A Szolgáltató a fogyasztás mennyisége után a fogyasztók részére átalányszámlát állít 

ki, amelyen külön tételenként tünteti fel az ivóvízfogyasztás havi díját és a 

szennyvízelvezetés havi szolgáltatási díját és az alapdíj összegét. 

(6) A rendelet 3. § (2) és 4. § (3) bekezdésében meghatározott ivóvíz díjának és 

szennyvíz-szolgáltatási díj összege az általános forgalmi adót nem tartalmazza.    

 

4. A díjfizetés szabályai 

 

5. § (1) A díjfizetés alapjául szolgáló elfogyasztott vízmennyiséget vízmérővel kell 

meghatározni, ettől eltérni csak műszakilag indokolt esetben lehet.  

(2) A csatornadíj alapja a mért szennyvíz mennyisége, mérés hiányában csatornára 

rákötött ingatlanon felhasznált vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak 

beszerzése honnan történt. Csőtörés esetén a bizonyítottan elfolyt vízmennyiség után 

csatornadíj nem számolható fel. 

(3) Ha hatósági intézkedés miatt a Vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett 

szennyvizet a közcsatornába nem vezetheti be, (veszélyes szennyeződést tartalmaz) 



a gazdasági tevékenységéhez felhasznált vízmennyiséggel a csatornadíj 

megállapításához elfogyasztott vízmennyiséget csökkenteni kell. A gazdasági 

tevékenységhez elfogyasztott vízmennyiség meghatározásához szükséges mérés 

biztosítása a Vállalkozó feladata. 

(4) Nem lehet figyelembe venni a csatornahálózatra kijuttatott vízmennyiségnél azt a 

mennyiséget, amelyet a Fogyasztó, a Szolgáltató által elismert plombázott vízóra 

alapján, egyéb tevékenysége folytán nem csatornahálózatba engedett. 

 

5. A szolgáltatási szerződés 

 

6. §  (1) A Fogyasztók vízmérőóráinak leolvasására, a számlázás és a díjfizetés szabályaira a 

Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejövő Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az 

irányadók. 

(2) Ha a Fogyasztó a vízmű-hálózat részét képező vízórát, fémzárat, csatlakozó 

szerelvényeket, szűkítőt megbontja, azzal manipulál, szabálysértést követ el és a víz- 

és csatornadíj megfizetésén túl a jegyző 50.000.- forintig terjedő pénzbírságot 

szabhat ki. 

 

6. A közműves vízellátás és csatornázás szabályozása 

 

7. § (1) Vízbekötéseket csak az Önkormányzat által jóváhagyott terv alapján lehet 

Szolgáltatónak elvégezni.  

(2) A Fogyasztó a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával a bekötővezeték földmunkáját 

és a vízmérőakna kivitelezését saját maga elvégezheti. 

(3) Szennyvízrendszerre történő bekötés bejelentésének, illetve engedélyezésének 

elmulasztása esetén Fogyasztó szabálysértést követ el és a csatornadíj 

megfizetésén túl a jegyző 50.000.- forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki. 

(4) Szabálysértést követ el az a Fogyasztó, aki az ingatlanán keletkezett csapadékvizet 

a szennyvízcsatorna rendszerbe bevezeti, melyért a jegyző 50.000.- forintig terjedő 

pénzbírságot szabhat ki. 

(5) Ugyancsak szabálysértést követ el az a Fogyasztó, aki a szennyvíz-rendszerbe 

veszélyesnek minősülő anyagokat és folyadékokat (festék, növényvédő szer, olaj 

és olajszármazékok, stb.) enged be, melyért a jegyző 50.000,- forintig terjedő 

pénzbírságot szabhat ki. 

 

7. Vízkorlátozásra vonatkozó szabályok 

 

8. § (1) Szolgáltató köteles a vízfelhasználással kapcsolatos vízkorlátozási tervet készíteni és 

azt az Önkormányzat Képviselő-testületével elfogadtatni.  

  (2) A jóváhagyott vízkorlátozási tervről a vízkorlátozás elrendelésének, illetve 

bevezetésének körülményeiről a Polgármesteri Hivatal a Fogyasztókat a sajtó, 

hangosbeszélő, hirdetmény, stb. útján köteles tájékoztatni. 

 

9. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közművek ivóvíz ellátásáról és a 

közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 

rendelkezései az irányadók. 

(2) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét a szolgáltató állapítja meg és köteles azt a 

közműtulajdonos által meghatározott vízközmű-fejlesztési célra fordítani. 

 

 



Záró rendelkezések 

 

10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 

szokásos módon gondoskodik. 

 (2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a képviselő-testület ivóvíz díjának 

megállapításáról szóló 1/2010. (III.01.) rendelete.  

 
 

Nyisztor Ferenc  Illésné dr. Karsai Krisztina  

polgármester  jegyző 

 

 

A rendeletet kihirdettem:  

Nyírmihálydi, 2011. január 07-én.  

Illésné dr. Karsai Krisztina 

jegyző 

 


