
Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete     
10/2009. (XII.11.)  rendelete 

Az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak
meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§.(1). Bekezdésében biztosított
jogával élve Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában lévő vízi közműből szolgáltatott ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és
tisztítás ( továbbiakban: csatornaszolgáltatás) díjairól és a díjak alkalmazási feltételeiről az
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén önkormányzati tulajdonú
vízi közműből szolgáltatott ivóvizet igénybe vevő, valamint önkormányzati tulajdonú vízi
közmű által biztosított csatornaszolgáltatást igénybe vevő minden fogyasztóra és a Sopron és
Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.-re, mint szolgáltatóra.

A szolgáltatás díja

2. §.
(1) A fogyasztó az általa igénybevett szolgáltatások rendelkezésre állásának díjaként

fogyasztó-helyenként az alábbi alapdíjakat köteles a szolgáltatónak fizetni.
a/ Közüzemi ivóvíz szolgáltatás:

Vízmérő

átmérő
/mm/

Alapdíj
Ft/fogyasztóhely

/hó
+ ÁFA

13-20    300
25-32    605
40-50 4 810
65-100 18 020
150-200 36 040

b/Közüzemi csatornaszolgáltatás:

Vízmérő

Átmérő /mm/

Alapdíj
Ft/ fogyasztóhely /hó

+ ÁFA

13-20    300
25-32    605
40-50 4 810
65-100 18 020
150-200 36 040



(2) A fogyasztó az (1) bekezdésben meghatározott alapdíjon felül a jogszabályoknak
megfelelően megállapított fogyasztása alapján az alábbi fogyasztási díjakat köteles a
szolgáltatóknak megfizetni: 

a/ A közüzemi ivóvíz szolgáltatás legmagasabb díja:             255,1 Ft/m3 + ÁFA

b/ A közüzemi csatornaszolgáltatás  díja:         
    - lakossági és intézményi fogyasztók részére:                       257,7 Ft/m3 + ÁFA
    - vállalkozások részére                                                          272,7 Ft/m3 + ÁFA

A díjalkalmazás feltételei

3. §.

(1) A 2.§.(1) bekezdésében megállapított alapdíjat a szolgáltatási, valamint
mellékszolgáltatási szerződési kötelezettség alá eső vízmérővel ellátott
fogyasztóhelyekre kell felszámítani igénybevett szolgáltatásonként ( vízellátás
és/vagy csatornaszolgáltatási) külön- külön a vízmérő dimenziójának megfelelően.

(2) A megállapított havi alapdíjat a mindenkori érvényes számlázási rendnek
megfelelően kell kiszámlázni a fogyasztónak. Minden megkezdett hónap egész
hónapnak számít. Fogyasztó ( vevő) változás esetén a hónap első napján
nyilvántartott fogyasztónak ( vevőnek) kell az alapdíjat számlázni.

(3) A kombinált vízmérővel ellátott ivóvízmérési hely esetén a fő dimenzió ( átmérő)
alapján kell a fogyasztási helyet alapdíj szempontjából besorolni igénybe vett
szolgáltatásonként.

(4) A 2.§. (1.) b. pontjában meghatározott alapdíjat a szolgáltató nem számlázhatja
azokra a vízmérőkre, amelyek bizonyítottan kizárólagosan tüzivíz ellátásra állnak
rendelkezésre és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónak írásban
kezdeményezi.

(5) A szennyvíz mennyiség mérővel ellátott szennyvízelvezetési helyesetén a
csatornahasználati alapdíjat az ingatlan vízellátását biztosító vízmérő(k) dimenziója
szerint kell számlázni.

(6) A fogyasztás arányos díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget
vízmérővel kell meghatározni.

(7) Vízmérő hiányában, valamint a házi vezetéknek a fogyasztó által nem ellenőrizhető,
vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodása esetén a fogyasztás
arányos díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget a 47/1999
(XII.28.)KHVM rendelet 3. számú mellékletének alkalmazásával megállapított
átalánnyal kell meghatározni.

(8) A fogyasztás arányos csatornadíj alapja a szennyvízmennyiség mérővel mért
mennyiség. Ennek hiányában a mért vízmennyiség, vízmérés hiányában a
csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált- átalány alkalmazása esetén a
számított- teljes vízmennyiség ( ide nem értve a locsolásra felhasznált- külön
vízmérővel mért- vízmennyiséget), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan
történt.

(9) Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérővel nem mér, rendellenesen vagy
hibásan  működik, illetőleg nem olvasható le, a fogyasztott víz mennyiségét a
megelőző 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a
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meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző leolvasás napjától eltelt
napok számának szorzataként kell megállapítani.

(10) Abban az esetben, ha a rendelete hatályba lépése és a fogyasztás leolvasása nem
esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell
megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

4. §.

Locsolási mérő

(1) A lakossági fogyasztók részére kedvezménye ( csatornadíj nélküli) locsolási
lehetőséget kell biztosítani az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a) a locsolási célú, önálló vízdíjelszámolásra lehetőséget nyújtó, mellékvízmérő
telepítéséhez szükséges- a 38/1999 (IV.5.) Korm. rendeletben rögzített- szabályok
betartása mellett a szolgáltatóval mellékszolgáltatási szerződés megkötése,

b) a fogyasztó által használt legalább 100 m2 feletti zöldfelület megléte,
c) a fogyasztó lejárt víz- és csatornadíj tartozással nem rendelkezik.

5. §.

Értelmező rendelkezések

(1) Fogyasztóhely: minden- szolgáltatási, valamint mellékszolgáltatási szerződési
kötelezettség alá eső vízmérővel ellátott- ivóvízmérési, és/ vagy szennyvízelvezetési hely
fogyasztóhelynek minősül. Egy lakásban elhelyezett egynél több mellékmérő egy
mellékmérőnek megfelelő fogyasztóhely(ek)ként kezelendő. Mellékmérővel és bekötési
vízmérő nem alkothat egy fogyasztóhelyet.

6.§.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg  Kópháza község
Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és
tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről szóló 7/2003. (XII.19.)
rendelete, hatályát veszti. 
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával összhangban van. Az
Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Kópháza, 2009. december 3.

Grubits Ferenc
polgármester

Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet  a képviselő-testület 2010. december 10. –i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetésének a napja : 2010. december 11.

                                                                        Rabi Kinga
                                                                          jegyző
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