BIKÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2008. (XII. 19.) ÖR. RENDELETE
A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT
FIZETENDŐ DÍJAKRÓL
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 14/2009. (IX.16.) ÖR. rendelettel,
7/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelettel, 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelettel
valamint 11/2013. (V.28.) önkormányzati rendelettel.)
Bikács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Bikács Község közigazgatási területén a közüzemi vízműtől
szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra.

2.§
A fogyasztók köre
(1)

E rendelet alkalmazása szempontjából
fogyasztó: az ivóvíz szolgáltatásba bekötött ingatlan tulajdonosa és egyéb jogcímen
használója.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül:
a) lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási
vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást.
b) közületi díj fizetésére köteles az a) pontban nem említett összes fogyasztó.

(3)

Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes
fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni.

(4)

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére
szolgáló vízmérő.
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b) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére
szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő.
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja
3.§
Bikács Község közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás díját e rendelet melléklete
tartalmazza.
4.§
(1)

A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített ivóvízmérőn, illetve
mellékvízmérőn (a továbbiakban együtt: vízmérő) mért vízmennyiség alapján kell
megállapítani.

(2)

A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló vízmérők hitelesítéséről a
tulajdonos köteles gondoskodni.

(3)

Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget
átalánnyal kell meghatározni. Az átalány mértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.1

(4)

E rendelet alkalmazásában
ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz
mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például
készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait.
4/A. §2

Bikács Község Önkormányzata a közkifolyókon fogyasztott ivóvíz díjának megfizetését a
fogyasztókra hárítja át. A közkifolyókon keresztül biztosított ivóvíz fogyasztást – háztartási
szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik
rendszeresen igénybe.
Fogyasztási norma az átalány mennyiségek meghatározására: közkifolyókon fogyasztott víz 30
l/fő/nap.

1
2

Módosította: 7/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. július 1-től.
Beiktatta: 7/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. július 1-től.
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Vegyes és záró rendelkezések
5.§
Az ivóvíz szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó egyéb fogalmakat
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a közműves ivóvízellátásról és a
közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

6.§
(1)

E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző
gondoskodik.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bikács Község
Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz
hatósági áráról szóló 11/1997.(XII.19.) ÖR rendelete valamint annak módosításai
(8/1998. (XII. 15.) ÖR. sz. rendelet, 6/2000. (VI. 1.) ÖR. sz. rendelet, 1/2001. (I. 18.)
ÖR. sz. rendelet, 9/2001. (XII. 20.) ÖR. sz. rendelet, 10/2002. (XII. 30.) ÖR. rendelet,
1/2004. (I. 13.) ÖR. rendelet, 1/2005. (I.9.) ÖR. rendelet, 6/2005. (V.24.) ÖR. rendelet,
1/2006. (II. 09.) ÖR. rendelet, 7/2007. (V. 31.) ÖR. rendelet).

(3)

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.3

Bikács, 2008. december 17.

Nyerges Ferenc sk.
polgármester

dr. Sátor Vera sk.
körjegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Bikács, 2008. december 19.
dr. Sátor Vera sk.
körjegyző
Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül.
Bikács, 2013. május 28.
dr. Sátor Vera
körjegyző

3

Beiktatta: 14/2009. (IX.16.) ÖR. rendelet. Hatályos: 2009. október 1-től.
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1. melléklet
a 13/2008. (XII. 19.) ÖR. rendelethez4

HATÁLYON KÍVÜL.5

4
5

Utoljára módosította: 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2012. május 1-től.
Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (V.28.) önkormányzati rendelettel. Hatálytalan: 2013. június 1 -

5
2. melléklet
a 13/2008. (XII. 19.) ÖR. rendelethez6

A HITELES VÍZMÉRŐ HIÁNYÁBAN ALKALMAZANDÓ ÁTALÁNY MÉRTÉKEK
Lakóingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei
Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal,
vízöblítéses WC-vel vagy fürdőhelyiségek
Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal,
vízvezetékekkel, vízöblítéses
WC-vel és fürdőszobával
Lakóépületek lakásonkénti vízcsapokkal,
vízvezetékekkel, vízöblítéses
WC-vel, fürdőszobával, továbbá egyedi
vízmelegítővel, vagy központi
melegvízellátással
házikert locsolás
gépkocsimosás
háztáji – vállalkozáson kívüli –
állatállomány iktatása
a./ szarvasmarha, ló, öszvér,. szamár
b./ juh, kecske, sertés

120 l/fő/nap
170 l/fő/nap
220 l/fő/nap

3 l/m2/nap
60 l/gk/hó

50 l/db/nap

10 l/db/nap

Egyéb figyelembe vehető vízfogyasztási átalány-mennyiségek
Közterületek tisztántartása
a/ burkolt közlekedési felületek locsolása
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3 l/m2/nap

b/ az a/ pont alá tartozó utak, utcák,
parkolóhelyek locsolása

5 l/m2/nap

c/ zöldterületek locsolása

3 l/m2/nap

Beiktatta: 7/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2011. július 1-től.
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