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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete

a település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l

Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az Önkormányzat tulajdonában lév  helyi vízm
üzemeltetésére, az ivóvíz min ségi követelményeir l és az ellen rzés rendjér l, a felmerül  feladatok végrehajtására,
szabályozására az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében és  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban:  Ötv.)  16.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  felhatalmazás  alapján,  az  Ötv.  8.  §  (4)  bekezdésben  rögzített
feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet
a) személyi hatálya: az egészséges ívóvíz (háztartási/ipari) szolgáltatásában és fogyasztásában résztvev

magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre (továbbiakban: fogyasztók),
b) tárgyi hatálya: Csanytelek község közigazgatási területén lév  vízm  alap- és melléklétesítményeire,

közcs hálózatra, és beköt vezetékekre és az azok alkatrészeikre, tartozékaikra, mér - fogyasztó és
nyomásváltoztató berendezésekre, és felépítményekre,

c) területi hatálya: az önkormányzat közigazgatási területén belüli bel- és külterületre egyaránt
terjed ki.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

2. §

 E rendelet alkalmazásában:
a) egészségügyi intézmények: orvosi rendel k, véd i szolgálat (Csanytelek, Radnóti u. 2.),
b) fogyasztó: az egészséges ivóvíz közszolgáltatást igénybe vev  ingatlan tulajdonosa, kezel je, használója, aki a

közszolgáltatás szabályos igénybe vétele után közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett,
c) gyermekélelmezést biztosító intézmény: KÉBSZ Kft (Csanytelek, Szent László u. 4/a.)
d) a hirdetmény közzétételének helyben szokásos módja:

aa)   a Csanyi Hírmondó, mint helyi írott és www.csanytelek.hu honlap, mint elektronikus hírforrás igénybevétel,
ab)   plakát, szórólap formájában forgalmas, lakosság által s n látogatott helyen való kihelyezés,
ac)   a Polgármesteri Hivatal (Csanytelek, Volentér János tér 2.) hirdet tábláján való kifüggesztés,

e) Közszolgáltató: a község közigazgatási területén belül, a rendelet hatálya alá tartozó egészséges ivóvíz ellátásával és a
vízm  üzemeltetésével kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére a mellékletben meghatározott díjtétel és a
függelékben írt közszolgáltatási szerz désben foglaltak szerint látja el feladatát,

f) közszolgáltatást nyújtó szervek: Polgármesteri Hivatal, Rend rség, Posta,
g) közszolgáltatási díj: a fogyasztó által a Közszolgáltatónak fizetend , a képvisel -testület által megállapított 1.

mellékletben rögzített összeg, amelynél magasabb díjtételt nem érvényesíthet a Közszolgáltató,
h) lakosság által s n látogatott hely: a településen m köd  élelmiszerboltok, vendéglátóhelyek, egyéb boltok,
i) oktatási- nevelési intézmények: Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent László u. 4/a), Csanyteleki Napközi

Otthonos Óvoda (Csanytelek, Kossuth u. 12.),
j) szociális intézmény: id sek szociális ellátását bentlakásos formában biztosító költségvetési szerv, (Csanytelek,

Kossuth u. 39.) családsegít  szolgáltató (Csanytelek, Kossuth u. 34.) és gyermekjóléti szolgáltató, (Csanytelek,
Radnóti u. 2.).

III. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

http://www.csanytelek.hu/
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Tulajdonviszonyok

3. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában (korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként) nyilvántartott javak:
a) három kút (Botond utcai, Pókföldi és Nefelejcs utcai vízm vek),
b) a vízm  alaplétesítményei és melléklétesítményei,
c) a közcs hálózat, azok alkatrészei és tartozékai,
d) beköt vezeték(ek),
e) vízmér órák és azok kimen  csonkjai.

(2) A fogyasztók tulajdona:
a) az ingatlanban él k ivóvíz fogyasztását biztosító beköt vezeték, és
b) a csatlakozó vezetékhálózat és annak tartozékai (például: vízmér óra elhelyezésére szolgáló építmény, amely

a rajta kialakított vízkivételi helyekig szállítja a vizet).
(3) A  Közm épít  Beruházó-  és  Szolgáltató  Kft  (röviden:  KÉBSZ  Kft)  Csanytelek,  Volentér  János  tér  2.  sz.

(továbbiakban: Közszolgáltató) az egészséges ivóvíz szolgáltatási feladatot az önkormányzat képvisel -
testületével kötött, közszolgáltatási szerz dés alapján látja  el.  A  KÉBSZ  Kft  az  önkormányzat  helyi
rendeletében rögzített módon végzi vagyonkezel i feladatát az alapító okiratában írtak szerint, mint az
önkormányzat 100 %-os tulajdonában lév  gazdasági társaság.

Az egészséges ivóvíz ellátási sorrend meghatározása

4. §

A Közszolgáltató a fogyasztók számára településen meglév  ivóvízkészlet elosztását az alábbi sorrendben köteles
biztosítani:
a) a közszolgáltatás igénybe vételére a Közszolgáltatóval szerz dést kötött állampolgárok,
b) intézmények:

ba)   egészségügyi,
bb)  nevelési- oktatási,
bc)   gyermekélelmezést biztosító,
bd)  szociális intézmények,
be)   közszolgáltatást nyújtó,

c) olyan üzemek vízigénye, amelynek m ködtetéséhez az ivóvíz min ség  víz feltétlenül szükséges,
d) egyéb üzemek, vállalkozások, tevékenységek.

Vízszolgáltatási korlátozások

5. §

Amennyiben az egészséges ivóvíz közszolgáltatás során az egészséges ivóvíz mennyisége m szaki okokra
visszavezethet en nyomáscsökkenésb l ered en a napi szükségletnél kevesebb vagy a közszolgáltatás id szakosan
szünetel, akkor mind az ivóvízmennyiség csökkenésér l, mind annak id szakos szüneteltetésér l szóló hirdetményét
a Közszolgáltató haladéktalanul köteles a fogyasztóknak a helyben szokásos módon közzétenni.

Új fogyasztók bekapcsolási rendje

6. §

(1) Ivóvíz  közszolgáltatásba  új  fogyasztót  bekapcsolni  a  fogyasztói  érdekek  sérelme nélkül,  a  m szaki  és  hatósági
el írások betartásával a fogyasztó által Közszolgáltatónál el terjesztett kérelemre lehet.

(2) Az ivóvíz közüzemi hálózatára való rákötést a Közszolgáltató végezheti a közegészségügyi felel sségvállalási
szabályok betartásával végezheti.

(3) A kérelmez  köteles a Közszolgáltató alapítója által meghatározott vízközm -fejlesztési hozzájárulás összegét a
számára Közszolgáltató által meghatározott módon és feltételeknek megfelel en a Közszolgáltató számára
megfizetni.

(4) A víziközm -fejlesztési hozzájárulás mértéke, az igényelt közszolgáltatáshoz szükséges fejlesztési költségek
arányos részéig terjedhet. A vízközm -fejlesztési hozzájárulás összegét a Közszolgáltató köteles bevételein belül
elkülönítetten kezelni és a település vízközm  fejlesztésére fordítani.
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A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. §

(1) A Közszolgáltató folyamatos, közegészségügyi szabványokban el írt követelményeknek megfelel  min ség  és
fogyasztónként legalább napi 50 liter egészséges ivóvíz szolgáltatására kötelezett a közszolgáltatási pontig.

(2) Az egészséges ivóvíz közszolgáltatás biztosítására a Közszolgáltatónak a Polgári Törvénykönyvben
rögzítetteknek megfelel  szerz dést kell (írásban) kötnie a fogyasztóval.

(3) A Közszolgáltató jogosult:
a) a  fogyasztó  kérelmére  a közszolgáltatást szüneteltetni, megszüntetni, mely eljárás során a közszolgáltatás

újraindításának költségei a fogyasztót terhelik,
b) a Közszolgáltató által elvégzett közszolgáltatásért a képvisel -testület által az 1. mellékletben rögzített

meghatározott mérték közszolgáltatási díjat a fogyasztótól beszedni,
c) a fogyasztó ingatlanán a víziközm  hálózatról való ivóvíz-vételezés szabályszer ségét ellen rizni,
d) a fogyasztó által bizonyítottan elkövetett szerz désszegés (szabálytalan ivóvíz-vételezés) esetén az alapító

szerv által meghatározottak szerint eljárni.
(4) A Közszolgáltató a mellékletben meghatározott mérték  közszolgáltatási díjról számlát bocsát ki a fogyasztó

számára a vízmér órák 2 havonta történ  leolvasását követ en a tárgyhónapot követ  hónap 15. napjáig állítja ki
és gondoskodik a közszolgáltatási díj és annak hátraléka beszedésér l.

A fogyasztók jogai és kötelezettségei

8. §

(1) A fogyasztó jogosult az általa szabályosan vételezett a háztartási ivóvízszükséglete kielégítése érdekében korlátozás
nélkül, a (víztakarékosság érdekében a fenntartható fejl dés biztosítása szem el tt tartásával) díjfizetés ellenében
az egészséges ivóvizet, mint közszolgáltatást, rendeltetésszer en a közszolgáltató által nyújtott módon igénybe
venni.

(2) A Közszolgáltatónak a vízi közm vekb l nem háztartási célú vízfelhasználás esetén egyedi szolgáltatási
szerz dést  kell  kötnie  a  Közszolgáltatónak  a  fogyasztóval  akként,  hogy  a nem háztartási célú vízfelhasználásnál
családonként minden f  után, havonta 20 m3 mennyiség  háztartási célú vízfogyasztási átalány illeti meg.

(3) A fogyasztó a Közszolgáltató vízmér óra ellen rzési jogosultságát indokolatlanul nem korlátozhatja, nem
akadályozhatja.

(4) A Közszolgáltató a vízmér óra fogyasztó a Közszolgáltató el zetes írásbeli felhívása után általi a fogyasztó
költségére, a karbantartás elvégzésér l (alkalmanként 3000.- Ft különdíj kiszámlázásával) gondoskodik, melyet a
fogyasztó t rni, és a különdíjat a Közszolgáltató számára kiegyenlíteni köteles.

(5) A fogyasztó a vízmér óra rendellenes m ködését (pl. megugró indokolatlanul magas vízfogyasztás) a
Közszolgáltatónak soron kívül köteles bejelenteni és a vízmér  óra zavartalan m ködését a jó gazda
gondosságával figyelemmel kísérni.

(6) A vízmér óra fémzárolását a Közszolgáltató jogosult végezni, ezért a fémzár sérülése esetén a fogyasztó haladéktalanul köteles arról
a Közszolgáltatót értesíteni. Abban az esetben, ha a fémzárolás hibáját a Közszolgáltató tárja fel, úgy 5000,- Ft fémzárolási
költséget számít fel a fogyasztónak. Ha  a  szerz  felek  a  vízmér óra  hitelességér l  meg  kívánnak  gy dni,  úgy
annak költsége a vizsgálatot indítót terheli.

(7) A fogyasztók ingatlanai telekhatárain belül a nortonkutas rendszert a települési vízm höz kapcsolódó házi
vízvezetékrendszerrel összekötni szigorúan tilos, a település ivóvízhálózata fert zésveszélyének elkerülése és a
fogyasztók egészségvédelme érdekében.

A közkifolyók és t zcsapok használata

9. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában lév  közkifolyók és t zcsapok rendeltetésszer  és folyamatos használhatósága
biztosítása a Közszolgáltató feladata.

(2) A polgármester és a közszolgáltató együttes hozzájárulása szükséges:
a) a közkifolyók vizének nem háztartási célú felhasználásához (pl. építkezéshez),
b) a közterületen lév  t zcsap nem t zoltás céljára történ  rendszeres igénybevételéhez.

(3) A közkifolyóból vételezett ivóvíz fogyasztása közszolgáltatási díjáról a Közszolgáltató számlát állít ki, melyet az
önkormányzat polgármesteri hivatala szolgáltatási díjként az önkormányzat adott évi költségvetése dologi
kiadása terhére a Közszolgáltató számára egyenlít ki.

A Közszolgáltató más vízm vekkel való kapcsolattartása

10. §
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A település egészséges ivóvízzel való ellátását 3 anyakút a KÉBSZ Kft üzemeltetésében (Botond utcai, Pókföldi és a
Nefelejcs utcai) biztosítja, melyek m ködése minden el írásnak megfelelnek, ezért jelenleg sem kapacitási, sem egyéb

szaki okok más vízm  rendszerekhez való kapcsolását nem indokolja.

IV. FEJEZET

Jogkövetkezmények szabályozása

11. §

Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjed  pénzbírsággal sújtható az a fogyasztó, aki:
a) a vízmér óra cseréjét, ellen rzését ingatlanán belül a Közszolgáltató számára nem teszi lehet vé, vagy

megakadályozza azt,
b) elmulasztja a vízmér óra állagmegóvását, karbantartását,
c) a község közkifolyóit és t zcsapjait szabálytalanul, engedély nélkül vagy engedélyt l eltér  célra használja,
d) a vízmér óra fémzárolása sérülését okozza, vagy nem jelenti haladéktalanul a Közszolgáltató felé a fémzár

sérülését.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. §

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, melynek 1.) melléklet: az egészséges ivóvíz szolgáltatás díjtételeit, 1.
függelék: a közszolgáltatási szerz dést tartalmazza.

(2) Hatályát  veszti  a  település  közm ves  ivóvíz  ellátásáról  és  a  vízm  üzemeltetése  rendjér l  szóló  27/2009.  (XI.
27.) Ökt rendelet.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet és a 201/2001. (X. 25.)
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

(4) E rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:

A rendelet kihirdetése: ……………………..

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete 1.)  melléklete

A EGÉSZSÉGES  IVÓVÍZ DÍJTÉTELEI

1.) A vízi közm vekb l szolgáltatott vezetékes ivóvíz háztartási célra való felhasználása díjtétele:

140,- Ft/m3 + ÁFA

2.) Nem háztartási célú (a 9. § (2) bekezdés szerinti átalányon túli) ivóvíz díja:

88,- Ft/m3 + ÁFA

3.) Fogyasztóhelyenkénti rendelkezésre állás díja:

200,-Ft/hó + ÁFA
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1.) függelék a …/… . (…. ….) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

K Ö  Z S Z O L G Á L T A T Á S I    S Z E R Z  D É S

amely létrejött egyrészr l: a KÉBSZ Kft. (Csanytelek, Volentér J. tér 2.) (továbbiakban: közszolgáltató)
képviseletében: Ambrus László ügyvezet , másrészr l: Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete
(továbbiakban: önkormányzat) képviseletében: Forgó Henrik polgármester között az alábbi feltételekkel:

1) Az önkormányzat közigazgatási területére kiterjed en a vezetékes ivóvíz közszolgáltatás végzésével 2011. január
1-t l határozatlan ideig bízza meg mint Közszolgáltatót.

2) A Közszolgáltató vállalja Csanytelek község közigazgatási területén belül háztartási és nem háztartási célú ivóvíz
általa üzemeltetett vízhálózaton való eljuttatását rákötéssel a fogyasztó számára.

3) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során jogosult (megfelel  szakképesítéssel rendelkez )
teljesít i segít t igénybe venni. A Közszolgáltató a teljesít i segít  tevékenységéért úgy felel, mint a saját
tevékenységéért.

4) A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás zavartalan m ködéséhez szükséges vonatkozó szakmai
szabályoknak megfelel  m szaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket.

5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak
maradéktalan betartásával, annak megfelel  díjtétele alkalmazásával a szakma szabályai szerint végezni.

6) A Közszolgáltató vállalja a vonatkozó jogszabályban rögzített közszolgáltatás teljesítésével összefügg
nyilvántartási adminisztrációs rendszer m ködtetését. Vállalja továbbá, hogy a közszolgáltatást igénybevev
fogyasztók számára könnyen hozzáférhet  tájékoztatást biztosít.

7) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevev  fogyasztói panaszok, észrevételek kivizsgálására, ill. a panaszt
tev  tulajdonosok számára a panasz beérkezését l számított 10 munkanapon belül köteles írásban érdemi választ
adni.

8) Szerz  felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerz dést

a) az önkormányzat képvisel -testülete felmondhatja, ha:
aa) a Közszolgáltató (a közszolgáltatás ellátása alatt) a tevékenység ellátására vonatkozó

hatályos jogszabályokat, vagy hatósági eljárásokat súlyosan megsértette, a jogsértés tényét
az illetékes bíróság, vagy hatóság joger sen megállapította,

ab) a Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerz dést, ill. vonatkozó tárgyi rendeletben
foglaltakat neki felróhatóan súlyosan megsértette.

b) a Közszolgáltató felmondhatja, ha:
az önkormányzat akadályozza a Közszolgáltató általi közszolgáltatói tevékenység végzését,
mellyel a Közszolgáltatónak kárt okoz.

9) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerz dés felmondása mindkét fél részér l a
       másik fél felé írásban történhet. A felmondás ideje: a közlést l számított 3 hónap.

10) A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy közszolgáltatási tevékenységét, e szerz désben foglaltak betartását az
önkormányzat jegyz je jogosult ellen rizni és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni.

11) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles az általa végzett közszolgáltatási
tevékenységér l a közszolgáltatási szerz dés fennállása alatt miden év november hónapban a képvisel -testület
el tt (a jegyz  felkérése alapján, az általa megjelölt id pontban) költségelemzéssel tájékoztatás adására, ill.
jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása kezdeményezésére (gazdaságossági számítás alapján)
költségelemzés benyújtásával.

12) A szerz  felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséb l ered  vita esetén a felek békés úton,
peren kívüli egyezségre törekednek.

13) Jelen közszolgáltatási szerz désben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a vonatkozó hatályos
központi jogszabályok, valamint az önkormányzat tárgyi rendeletében foglaltak az irányadóak.
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14) A szerz  felek jelen szerz dést annak hangos felolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyez t, helybenhagyólag írják alá.

15) A közszolgáltatási szerz dés 2 eredeti példányban készült, melyb l 1 eredeti példány a Közszolgáltató, 1 eredeti
példány pedig az önkormányzat példánya.

Csanytelek, 2011. január 3.

           ………………………………………            ………………………………………
                 Forgó Henrik polgármester         KÉBSZ Kft. ügyvezet
   önkormányzat képvisel -testülete képviseletében  képviseletében

Ellenjegyz : …………………………………………………..
                                                                                              Kató Pálné jegyz
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