
 
Nagykőrös Város Önkormányzat 47/2008. (XI.28.) ÖT. sz. rendelete 

az ivóvíz és szennyvízelvezetési csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló 
többször módosított 13/1994 (IV.28.) ÖT. sz. rendeletének módosításáról 

 
 

1. § 
 

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetési díj hatósági ára 2009. 
január 1-től: 
 
Lakossági alapdíj fogyasztási helyenként:  205 Ft/ hónap 
Lakossági fogyasztási dí:    181 Ft/m3 

 

 

Közületi díj: 
 

 Bekötési  Alapdíj,  Fogyasztási 
vízmérő fogyasztási díj 
átmérője helyenként (Ft/ m3) 

(mm) (Ft/hónap)   
13-20 283 332 
25-32 649 332 
40-50 1 647 332 

65-100 4 941 332 
150-300 6 000 332 

 
Nagyfogyasztó alapdíj: 
 

Bekötési  Alapdíj, Fogyasztási 
vízmérő fogyasztási díj 
átmérője helyenként (Ft/ m3) 

(mm) (Ft/hónap)  
13-20 283 444 
25-32 649 444 
40-50 1 647 444 

65-100 4 941 444 
150-300 6 000 444 
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(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj hatósági ára 2009. január 1-től: 
  
Megnevezés Bekötési 

vízmérő 
átmérője (mm) 

Alapdíj, fogyasztási 
helyként(Ft/hónap)

2009. évi 
fogyasztási díj 
(Ft/m3) 

Lakosság 13-20 205 247 
Közület 13-20 283 305 
 25-30 649 305 
 40-50 1 647 305 
 60-150 4 941 305 
 150-300 9 225 305 
   

 
(3) A rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetési díj hatósági ára 2010. 
január 1-től: 
 
Lakossági alapdíj fogyasztási helyenként:  235 Ft/ hónap 
Lakossági fogyasztási díj:    204 Ft/m3 

 

 

 Közületi díj: 
 Bekötési  Alapdíj,  Fogyasztási 
vízmérő fogyasztási díj 
átmérője helyenként (Ft/ m3) 

(mm) (Ft/hónap)   
13-20 308 400 
25-32 702 400 
40-50 1 795 400 

65-100 5 380 400 
150-300 70 000 400 

 
Ipari fogyasztó alapdíj: 

 Bekötési  Alapdíj, Fogyasztási 
vízmérő fogyasztási díj 
átmérője helyenként (Ft/ m3) 

(mm) (Ft/hónap)  
13-20 308 500 
25-32 702 500 
40-50 1 795 500 

65-100 5 380 500 
150-300 70 000 500 
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(4) A rendelet 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
Önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízdíj hatósági ára 2010. január 1-től: 
 
Megnevezés Bekötési 

vízmérő 
átmérője 
(mm) 

Alapdíj, 
fogyasztási 
helyként 
(Ft/hónap) 

2010. évi  
fogyasztási 
díj (Ft/ m3) 

Lakosság 13-20     235 257 
Közület 13-20     308 316 
 25-30     702 316 
 40-50   1 795 316 
 60-150   5 380 316 
 150-300  70 000 316 
    

Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

2. § 
 

A rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
’ Ipari fogyasztó: 
Az a közületi fogyasztó, akinek a szolgáltató felé történő szennyvíz kibocsátása nem csak 
kommunális eredetű szennyvízből ered és havi kibocsátás mennyisége meghaladja az 500 m3 
mennyiséget.’ 

 
3. § 

 
(1) A rendelet 3. § (2) bekezdésében a ’nagyfogyasztók’ szövegrész helyébe az ’ipari fogyasztók’ 
szövegrész lép. 

 
(2) A rendelet 3. § (4) bekezdésében a ’nagyfogyasztók’ szövegrész helyébe az ’ipari fogyasztók’ 
szövegrész lép. 

 
4. § 

 
A rendelet az alábbi 4. §-al egészül ki: 

A víziközmű szolgáltatás igénybevétele során tilos: 

a) Az engedély nélküli víziközmű rákötés (bekötés) készítése és üzembetartása (ideértve a 
bekötőcsonkkal megépült szennyvízcsatornára való engedély nélküli rákötést is). 

b) A vízmérő zárjainak megsértése, a vízmérő kiszerelése, illetve a mérési feltételek 
illetéktelen megváltoztatása. 

c) A házi (saját kutas) egyedi vízellátó rendszer összekötése a közhálózatra kötött házi 
ivóvízhálózattal. 
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5. § 

 
A rendelet az alábbi 5. §-al egészül ki. 
 
5.§ 
(1) A szerződésszegő módon közüzemi szolgáltatást igénybe vevő (vizet vételező, valamint az 
önkormányzati szennyvízcsatorna hálózatra jogellenesen csatlakozó) használó, fogyasztó a 
mindenkor érvényes díj (ivóvíz, szennyvíz) ötszörösének megfelelő emelt díjat köteles megfizetni 
az illegálisan vételezett ivóvízmennyiség, és az elvezetett szennyvízmennyiség után.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg számításának időalapja: a legális vízfogyasztás 
helyreállítása és az illegális vízvételezés megállapítását megelőző legutolsó leolvasás közötti 
időszak. 
Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az illegális vízvételezésre ennél hosszabb időtartamban 
került sor, akkor a számítás időalapja ezen hosszabb időtartam, amennyiben pedig a fogyasztó 
bizonyítani tudja, hogy az illegális vízvételezésre ennél rövidebb időtartamban került sor, az emelt 
vízdíj számításának időalapja ezen rövidebb időtartam. 
 (3) Az emelt díj számításának mennyiségi alapja: az illegális ivóvíz szolgáltatás igénybevételének 
megszüntetését követő legális vízfogyasztás első három hónapja alapján mért átlagfogyasztásnak 
(átlag mennyiségnek) az illegális igénybevétel időtartamára vonatkozó arányos része, míg illegális 
szennyvíz szolgáltatás igénybevétele esetén a vízmérőn mért mennyiség. 
(4) Az illegálisan bevezetett csapadék mennyiségének számítási alapja a (2) bekezdésben 
meghatározott időtartamra vonatkozó adott területre lehullott csapadék mennyisége és a lefolyási 
terület nagysága.  
(5) Az (1) bekezdés szempontjából fogyasztónak minősül az a vízvételező is, akivel az írásbeli 
szolgáltatási szerződés annak ellenére nem jött létre, hogy a szolgáltató a szerződés tervezetét 
igazolhatóan kézbesítette, ugyanakkor a szolgáltató és a vízvételező között az ivóvíz-szolgáltatásra 
irányuló jogviszony bizonyíthatóan létrejött. 
 

6. § 
 
A rendelet az alábbi 6.§-al egészül ki: 

 
Jogharmonizációs záradék: 
E rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel. 

 
7.§ 

 
(1) A rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

 
(2) A rendelet 1. § (3) bekezdése, 1. § (4) bekezdése, 2. §-a valamint 3. §-a 2010. január 1-jén lép 

hatályba. 
 
Nagykőrös, 2008. november 28. 
 
 Dr. Czira Szabolcs  sk. Dr. Nyíkos Sára  sk. 
 polgármester   jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 


