
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt

13/1994.(V.27.) rendelet
Fegyvernek közműves vízellátásáról

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya Fegyvernek község közigazgatási területén a Fegyvernek önkormányzat 
tulajdonában  lévő  vízműről  történő  fogyasztás  önkormányzati  rendeletben  szabályozható 
körére terjed ki.         

2. §.

E rendelet alkalmazása szempontjából

Vízmű: a település közműves ivóvíz ellátását szolgáló víztermelő, vízkezelő, víztisztító, tároló, elosztó 
létesítmények és berendezések összessége, és a vízmű üzemeltetését ellátó részben önálló intézmény.

3. §.

Bekötővezeték megépítése

A bekötővezeték megépítését (csőfektetés, földkiemelés, visszatöltés, útburkolat helyreállítása, stb.) a 
vízműtelep engedélyével  bárki, szerelvényekkel (utcai főelzáró csap, vízmérő, stb.) való ellátását a 
tulajdonos  költségére,  a  csőhálózat  megfúrását,  a  vízmérő  felszerelését,  cseréjét,  leszerelését  és 
eltávolítását kizárólag a vízműtelep végezheti. 

4. §.

Vízkorlátozás

(1) A vízkorlátozási tervet a vízkorlátozás elrendelése előtt egy nappal kell közzétenni úgy, hogy arról 
a lehető legszélesebb körben tudjanak.

(2) A vízkorlátozást a polgármester rendeli el. 

5. §.

Arányosítás szabálya

Ha a felszerelt  vízmérő nem működik,  vagy nem olvasható le,  az alábbi szabályok szerint kell   a 
fogyasztott mennyiséget arányosítani:

1.) az előző év azonos időszakában fogyasztott mennyiség;
2.) ha az 1.) pont szerinti mennyiség torz (vízelfolyás miatti többlet fogyasztás, a lakás lakatlan volt, 

stb.)  a  leolvasást  mindig  közvetlenül  megelőző fogyasztást  kell  alapul  venni  mindaddig,  amíg 
elfogadható mennyiség mutatkozik.



6. §.

Közkifolyó használatában érdekeltek fizetési kötelezettsége

(1) A  közkifolyóról  történő  fogyasztásnál  a  családtagok  száma  a  meghatározó.  A  családtagok 
számába tartozik:
a.) Az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozó. Közeli hozzátartozó: a 

házastárs,  az  élettárs,  az  egyeneságbeli  rokon,  az  örökbefogadott,  a  mostoha-  és  nevelt 
gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő. 

b.) Minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.
c.) A családtagban beállott változást az érdekelteknek jelenteni kell a vízműtelephez. 

(2) A közkifolyóról történő vízfogyasztásért a vízdíjat átalány formájában kell kivetni és megfizetni.

(3) Az átalány számításánál az (1) bekezdésben foglalt személyek számát kell szorozni a vízdíj havi 
összegével.

*1
(4) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj a szolgáltatás 

rendelkezésre  állásáért  havonta  fizetendő  alapdíjból  és  a  fogyasztás  mennyiségéhez  igazodó 
fogyasztási díjból áll. Az alap- és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként kell megfizetni. 
A Fegyvernek közigazgatási területén alkalmazható vízdíjak összegét e rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 

7. §.

(1) A külön jogszabály szerint  ipari  nagyfogyasztónak nem minősülő lakossági  és egyéb  közületi 
fogyasztók vízmérőjét kéthónaponként 15-31-ig kell leolvasni. A leolvasásnál – e rendelet alapján 
– az első időpont: augusztus hónap. 

(2) A 7. §. (1) bekezdéstől eltérően évente egy alkalommal, minden év október 15-től hó végéig kell 
leolvasni a lakossági vízmérőt annak: (3.sz.melléklet)

*8
a.) Hatályon kívül helyezve.

b.) aki az erre vonatkozó szerződést aláírja. 

(3) Amennyiben a tulajdonos (képviselője) nem biztosítja a leolvasás elvégzését (pl. nincs otthon, a 
vízóra  nem  közelíthető  meg  közvetlenül)  a  szolgáltató  írásban  közli  ezt  a  tényt  az  alábbi 
értesítéssel.  Ez  esetben  a  fizetendő  vízdíjat  az  előző  év  átlag  fogyasztásának  megfelelő 
mennyiségben számlázza (kivéve a műszaki hibából eredő vízelfolyást).

ÉRTESÍTÉS
Név:  ...........................................................................................................................................
.
Utca, hsz. ...................................................................................................................................
Értesítem,  hogy a mai  napon a vízóra  leolvasást  nem tudtam elvégezni.  Ezért  a  közműves ivóvíz 
ellátásról szóló – módosított – 13/1994.(V.27.) sz. önkormányzati rendelet alapján a tárgyidőszakban 
az előző év átlag fogyasztása (kivéve a műszaki hibából eredő vízelfolyás) kerül számlázásra.
Fegyvernek, 19....................

.......................................
vízműtelep
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8. §.
Vízdíj összegének közlése

(1) A rendelet 6. §. (2) és 7. §. (2) bek. a.) pont szerinti átalányban megállapított víz fogyasztás után a 
vízdíjat félévente kell leszámlázni, melyet 8 napon belül kell megfizetni.

 
(2) A  vízdíjról  készült  számlát  a  tárgy  félévet  követő  hó  30-ig  kell  a  vízfogyasztásban  érintett 

családhoz eljuttatni. 

(3) A rendelet 7. §. (2) bek. szerint leolvasott vízmennyiség számlázás az alábbiak szerint történik:

a.) A 7. §. (2) bek. b.) pont szerinti fogyasztók részére kéthavonta „Rész-számla” kerül kiállításra. 
A „rész-számlá”-ban a  fogyasztott  mennyiség:  az  előző naptári  évi  fogyasztás  (a  műszaki 
hibából  eredő  vízelfolyás  mennyiséget  nem  számítva)  1/6-od  része.  A  vízdíj  összege:  a 
tárgyévre megállapított díj csökkentve 20.- Ft/m3+ÁFA kedvezménnyel. 

(4) A befizetés módja:
- pénztárba helyszínen
- készpénzfizetés helyszínen
- pénzintézeti átutalással az alábbiak szerint:

a.) A számlát a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott arcképes igazolvánnyal 
ellátott dolgozó adja át személyesen, a befizetett összeg igazolásaként. 

b.) Pénzintézeti átutalás esetén a számla (2) bekezdés szerinti pénzintézethez való eljuttatása 
alapján a pénzintézet szedi be, és utalja át a beszedéstől számított 8 napon belül. 

*2, *3
(5) a.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester, hogy a Vízmű díjbevételéből engedményt 
adjon. Engedmény akkor adható, ha a fogyasztónak műszaki hibából eredő víz elfolyás következtében 
az  előző  12  hónap  alapján  számított  egy  havi  átlag  fogyasztáshoz  képest  többlet  fogyasztása 
keletkezett.  Amennyiben  az  így figyelembe  vett  12  hónapon belül  már  volt  műszaki  hibából  víz 
elfolyás, akkor ezt a hónapot figyelmen kívül kell hagyni a számításnál. 
Az engedmény mértéke sávonként az alábbi:

A fogyasztás mértéke A vízdíj 
kedvezmény 

mértéke
Ha  a  műszaki  hibából  történő 
többletfogyasztás  az  előző  12  hónap  1 
havi átlag fogyasztásának:
a.) 3-szorosáig terjed 0 %
b.) 4-5-szöröséig terjed, az a.) pont feletti 
rész 50 %-a
c.) 6-50-szereséig terjed, az a.) pont feletti 
rész 60 %-a
d.) 51-szeresétől az a.) pont feletti rész 70 %-a

A c.)  és  d.)  pontban  foglalt  esetben  kérelemre  maximum 12 hónapi  részletfizetés 
engedélyezhető. 

*3
b.) Az a.)  pontban foglaltakon túl  a polgármester  a bejelentést megelőző 12 havi átlag fogyasztás 
háromszoros mértékét meghaladó víz elfolyásra 100 %-os mértékű engedményt ad az elemi kár, pl. 
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belvíz,  árvíz,  továbbá a szélsőséges időjárásból  adódó,  2 hónapot  meghaladó,  magas  talajvíz állás 
miatt nem észlelhető csőtörésekből adódó víz elfolyásokra. 

(6) A rendelet 8. §. (5) bek. szerinti  engedmény a számla átutalásától vagy átvételétől számított  2 
hónapon belül benyújtott kérelmekre adható. 

9. §.

Záró rendelkezések

Üzemzavar esetén a fogyasztó a vízműtelep dolgozóit vagy a vízmű vezetőjét értesítse. A vízmű a hiba 
elhárításáról a bejelentéstől számított 24 órán belül gondoskodik. 

10. §.

*7
(1) Szabálysértést követ el és 50.000.- Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki:

- a bekötővezeték megépítését engedély nélkül végzi (3. §.);
- az elrendelt vízkorlátozást megszegi (4. §. (1) bek.).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak miatt a szabálysértés tettenért elkövetőjét helyszíni bírsággal is lehet 
sújtani. 

(3) A  helyszíni  bírság  kiszabására  a  polgármesteri  hivatal  részéről  eljáró  bírságolási  jogkörrel 
rendelkező dolgozó jogosult és 10.000.- Ft-ig terjedhető helyszíni bírságot szabhat ki. 

11. §.

A közműves  ivóvíz  szolgáltatásban  részesülő  magánszemélyekkel  a  rendelet  2.  sz.  mellékletében 
foglalt „Közműves ivóvíz szolgáltatási szerződés”-t kell kötni 1998. december 31-ig. 

12. §.

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző

*1 A 15/2005.(IV.29.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.jun.1-től)
*2 A 30/2005.(IX.30.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.IX.30.)
*3 A 49/2005.(XII.1.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.XI.25.)
*4 A 16/2007.(IX.28.) rendelettel mód. (2008.jan.1-től kell alkalmazni)
*5 A 24/2008.(X.1.) rendelettel mód. (Az 1.sz.mellékletben a vízdíj 2009.I.1-től érvényes)
*6 A 10/2010.(III.31.) rendelettel mód. ( Az 1. sz. mellékletben a vízdíj 2010. július 1-től érvényes)
*7 A 28/2010.(IX.24.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2010. október 1-től)
*8 A 3/2011.(II.3.) sz. rendelettel mód.(hatályos 2011. február 1-től, de rendelkezéseit 2011. április 1-
től kell alkalmazni)
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A 13/1994.(V.27.) számú rendelet
1. sz. melléklete

Fegyvernek közigazgatási területén a vízdíj összege 

*4, *5 *6
1.)

Ivóvíz (ÁFA nélkül)
Bekötési  vízmérő  átmérője 
(mm)

Alapdíj  fogyasztási 
helyenként (Ft/hó)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

13 Ø 200 180 248*5 *6*8
20-25 Ø 400 180 248*5 *6*8
30-50 Ø 1.200 180 248*5 *6*8

80 Ø 4.000 180 248*5 *6*8

2.) Átalánydíjas fogyasztás esetén:

Az 1.) pont szerinti  díjtétel  szorozva a 32/1992.(XII.29.) KHVM rendelet 3. sz.  mellékletében 
megállapított  átalány  mennyiséggel,  szorozva  a  naptári  napokkal,  szorozva  a  családtagok 
számával. 
(A tört  számra végződő mennyiséget  a Ft.  kerekítés szabályai  szerint kell kerekíteni, 5.- Ft-tól 
felfelé, 5.- Ft. alatt lefelé.)
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