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LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
10/2000. (XII.22.) KTr. számú
RENDELETE
a közüzemi vízműbôl szolgáltatott ivóvízért, illetôleg a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendô legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirôl.
Levél község Önkormányzatának Képviselô-testülete az “árak megállapításáról” szóló – többször
módosított – 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének és 11. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján a közüzemi vízműbôl szolgáltatott ivóvízért, illetôleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendô legmagasabb hatósági árak megállapításáról és a díjalkalmazás
feltételeirôl a következô rendeletet alkotja.
I. fejezet
Áralkalmazási feltételek
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Levél község közigazgatási területén a közüzemi vízellátást biztosító
AQUA Szolgáltató Kft Mosonmagyaróvár (a továbbiakban: szolgáltató), és a szolgáltatást
igénybevevô fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira.
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Lakossági fogyasztás:
a) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműbôl szolgáltatott ivóvízért
kizárólag ivó- és háztartásivíz-szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá,
b) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától műszakilag el nem különített
telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-üdülô
ingatlannak vízfogyasztásánál figyelembe vehetô átalánymennyiségek mértékét nem haladja
meg, továbbá
c) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartásivíz-szükségletének
kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.
(2) Közületi fogyasztás:
az a vízfogyasztás, ami nem minôsül lakossági fogyasztásnak.
(3) Fogyasztó
a) az ingatlan tulajdonosa,
b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, amennyiben a vízi közszolgáltatási szerzôdés nem a
tulajdonossal, hanem vele jött létre.
3. §
(1) A képviselô-testület a közüzemi vízműbôl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű
szolgáltatásért Levél község közigazgatási területén fizetendô víz- és csatornadíjakat az 1.
számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A közkifolyókról, és a közterületen lévô tűzcsapról (nem tűzoltási célra történô rendszeres
igénybevétel esetén) fogyasztott víz díját Levél község önkormányzata fizeti meg. A
közkifolyók vizét – háztartási szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be
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nem kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe. A közkifolyóknak és tűzcsapoknak
nem háztartási vízszükséglet (pl. építkezés, gépkocsimosás) kielégítése céljából történô
igénybevételéhez a “Közműves ivóvízellátásról, és a közműves szennyvíz elvezetésérôl” szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban rendelet) 14. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint elôzetes hozzájárulások beszerzése szükséges. A felhasznált víz díját ez esetben a
hozzájárulást kérônek kell megfizetni.

4. §
(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérôvel kell meghatározni. Az
ingatlanon mért vízhasználat szempontjából a bekötési vízmérôn mért vízmennyiség az
irányadó. A bekötési vízmérô és az elkülönített vízhasználatokat mérô mellékmérôk fogyasztási
különbözete a bekötési vízmérô szerinti fogyasztót terheli.
(2) Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérô nem mér, rendellenesen vagy hibásan
működik, illetôleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a megelôzô 365 nap összes
fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás napjának elfogadott
határnapot megelôzô legutolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell
megállapítani (arányosítás).
(3) Kivételes esetben, ha a (2) bekezdés szerinti arányosításra lehetôség nincs (pl. új fogyasztó), a
fogyasztást átalány alapján kell meghatározni. Az átalány számításánál a 47/1999. (XII. 28.)
KHVM számú rendelet 3. sz. melléklete szerint kell eljárni. Amennyiben az átalányszámítás
sem alkalmazható, a számlázás alapjául szolgáló fogyasztást műszaki becsléssel kell
meghatározni.
(4) A szennyvízelvezetési helyrôl a szennyvízelvezetô műbe kerülô szennyvíz mennyisége méréssel,
mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapul vételével
állapítható meg.
(5) Az elkülönítetten mért vízhasználatot – ha jogszabály eltérôen nem rendelkezik, és a fogyasztói
hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is – az (4) bekezdés szerint kell szennyvízként
figyelembe venni.
(6) Nem vehetô figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
c) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezetô
műben vagy befogadóban nyert elhelyezést;
d) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezetô műbe vezetését minôségi vagy egyéb
okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta;
e) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben
elszivárgott.
(7) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezetô műbe mérés nélkül vezeti és a
vizet nem vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműbôl vagy
más vezetékes megoldással szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére
hiteles vízmérôt működtetni, és a mért mennyiségekrôl a szolgáltatót tájékoztatni. A mért
mennyiséget a szolgáltató jogosult ellenôrizni.

5. §
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(1) Mindazok a lakossági fogyasztók, akiknek lakóépülettel beépített földingatlanán legalább 30 m2
művelt terület van, az áprílis 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban a csatornadíj fizetésnél
kedvezményre jogosultak.
(2) Nem jogosultak az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a jogi személyek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok és egyéb közösségi fogyasztók.
(3) Áprílis 1. és szeptember 30. közötti időszakban a kedvezményezettek részére a
csatornaszolgáltatás díját az alábbiak szerint kell megállapítani:
a) Önálló elszámolási fogysztásmérővel rendelkező fogyasztó esetén a fenti időszakban a
csatornadíj a megelőző téli fogyasztás (október 31-től március 31-ig) egy napra számított átlag
vízfogyasztás figyelembevételével.
b) Önálló elszámolási fogysztásmérővel nem rendelkező átalánydíjas elszámolású fogysztó
esetén a fenti időszakra az átalánydíj 10 %-a számolható el kedvezményként.
c) Almérővel ellátott fogyasztó csak abban az esetben jogosult kedvezményre, ha a
kedvezményezettek körére vonatkozó kritériumoknak megfelel. A díj meghatározása a
megelőző téli fogyasztás egy napra számított átlag vizfogyasztás figyelembevételével történik.
II. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a “közműves ivóvízellátásról, és a közműves
szennyvízelvezetésrôl” szóló, jelenleg hatályos 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet rendelkezései
irányadók.
7. §
(1) Ez a rendelet 2001. január 1.napján lép hatályba. Az 1. számú mellékletben megállapított díjakat
2001. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a víz- és csatornahasználati díjak
megállapításáról szóló 2/1997.(XII.11.) Kt. rendelet, valamint a módosítására alkotott 10/1999.
(XII.23.) Ktr. rendelet.
Levél, 2000. december 14.
Nagy István
jegyző

Rosenberger András
polgármester

A rendelet kihirdetve.
Levél, 2000. december 22. napján
Nagy István
jegyző

