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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

26/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete

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 a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a (2) bekezdésén alapulva
a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  (továbbiakban:  Ötv.)  16.  §-a  (1)  bekezdésében  foglalt
jogkörében eljárva a település közm ves ivóvíz ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l az alábbi rendeletet
alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet
a) személyi hatálya: az 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 melléklétesítményekre,

közcs hálózatra és beköt vezetékekre és az azokkal kapcsolatos alkatrészekre, tartozékokra, mér -
fogyasztó és nyomásváltoztató berendezésekre, és felépítményekre,

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

II. FEJEZET

Tulajdonviszonyok szabályozása

2. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában (korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként) nyilvántartott javak:
a) a 3 kút (Botond utcai, Pókföldi és Nefelejcs utcai vízm vek),
b) a vízm  alaplétesítményei és melléklétesítményei,
c) a közcs hálózat, azok alkatrészei és tartozékai,
d) a beköt vezeték(ek),
e) vízmér órák és azok kimen  csonkja.

(2) Az ingatlan tulajdonosainak, kezel inek, egyéb jogcímen azok használóinak tulajdona:
a) a házi ivóvízhálózat,
b) az ingatlanban él k ivóvíz fogyasztását biztosító, az ingatlan tartozékát képez  beköt vezeték, vagy
c) 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. (KÉBSZ Kft.) Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. önálló

gazdasági társaság (továbbiakban: Szolgáltató) az ivóvíz szolgáltatást az önkormányzattal kötött, hatályban lév
közszolgáltatási szerz dés alapján látja el. A KÉBSZ Kft. az önkormányzat vagyona feletti tulajdonjog
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati hatályos rendeletében szabályozott módon látja el vagyonkezel i
feladatát.

III. FEJEZET

Az ivóvízellátás szabályozása

Ivóvíz ellátás sorrendjének meghatározása

3. §

A település vízm veinek mindenkori kezel je, üzemeltet je, a településen meglév  ivóvízkészlet elosztását az alábbi
sorrendben köteles biztosítani:

a) a fogyasztók ivó- és szociális vízigénye,
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b) az egészségügyi intézmények tevékenységével összefügg  vízigény,
c) közszolgáltatást nyújtó intézmények és üzemek szociális vízigénye,
d) a gyermekélelmezéssel foglalkozó intézmények teljes vízigénye,
e) olyan üzemek vízigénye, amelynek m ködtetéséhez az ivóvíz min ség  víz feltétlenül szükséges,
f) egyéb üzemek, vállalkozások, tevékenységek vízigénye.

Vízszolgáltatási korlátozások

4. §

Amennyiben az ivóvíz szolgáltatás m szaki okokra visszavezethet en nyomáscsökkenésb l ered en az ivóvíz
mennyisége az elfogadottnál kevesebb, illetve id szakosan szünetel, akkor mind a vízmennyiség csökkenésér l, mind
annak id szakos szüneteltetésér l a Szolgáltató köteles haladéktalanul a fogyasztóknak a helyben szokásos módon:

a) az önkormányzat polgármesteri hivatala hirdet tábláján az értesít  kifüggesztésével, továbbá
b) a település forgalmas helyiségében (élelmiszerboltok) plakátok, hirdetmények elhelyezésével,
c) a fogyasztók körében szórólapok terjesztésével ,
d) írott, vagy elektronikus sajtó igénybevételével  és
e) a www.csanytelek.hu-n, a település honlapján
közzétenni.

Új fogyasztók bekapcsolása rendjének szabályai

5. §

(1) Új fogyasztót a vízszolgáltatásba bekapcsolni a fogyasztói érdekek sérelme nélkül, a vonatkozó hatályos m szaki
és hatósági el írások betartásával a Szolgáltatónál el terjesztett kérelemre lehet.

(2) A kérelmez  köteles a vízközm -fejlesztési hozzájárulást a Szolgáltató számára az általa meghatározott módon
és feltételeknek megfelel en megfizetni.

(3) A hozzájárulás mértéke, az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos részéig terjedhet. A
vízközm -fejlesztési hozzájárulást a Szolgáltató köteles bevételein belül elkülönítetten kezelni és a település
vízközm  fejlesztésére fordítani.

Építési és fenntartási szabályok

6. §

(1) Új elosztó vezeték engedélyezésére, bekötések során felmerül  szolgalmi joggal kapcsolatos igények elbírálására
a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályokban feltüntetett hatóság jogosult.

(2) A közüzemi hálózatra való rákötést a vízm  üzemeltetésével megbízott Szolgáltató végezheti, illetve végeztetheti
el a közegészségügyi felel sségvállalási szabályok betartásának biztosítása érdekében.

IV. FEJEZET

A vízm  üzemeltet je (mint Szolgáltató) jogai és kötelezettségei

8. §

(1) A Szolgáltató folyamatos, közegészségügyi és a vonatkozó hatályos szabványokban el írt követelményeknek
megfelel  min ség  és fogyasztónként legalább napi 50 liter ivóvíz szolgáltatására kötelezett a szolgáltatási
pontig.

(2) Az ivóvíz szolgáltatásra a fogyasztónak a Szolgáltatóval szerz dést kell kötnie a vonatkozó hatályos
jogszabályban foglaltak szerint.

(3) A Szolgáltató jogosult:
a) a fogyasztó kérelmére a szolgáltatást szüneteltetni, illetve megszüntetni (amelynek, illetve a szolgáltatás

újraindításának költségei a fogyasztót terheli),
b) az általa elvégzett szolgáltatásért (e rendeletben meghatározott mérték ) díjat szedni,
c) a fogyasztó ingatlanán lév  víziközm -hálózat szabályszer  m ködését ellen rizni,
d) a fogyasztó általi szerz désszegés, illetve bizonyítottan szabálytalan ivóvíz-vételezés esetén a szükséges

intézkedést megtenni.
(4) A Szolgáltató e rendeletben meghatározott mérték  szolgáltatási díjról (az általános forgalmi adóról szóló

törvény és a további vonatkozó jogszabályi el írásoknak mindenben megfelel ) számlát bocsát ki a fogyasztó
számára.

(5) A Szolgáltató a szolgáltatás díját tartalmazó számlát – a vízmér órák 2 havonta történ  leolvasását követ en – a
tárgyhónapot követ  hónap 15. napjáig állítja ki és gondoskodik a díj és annak hátraléka  beszedésér l.

http://www.csanytelek.hu-n/
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V. FEJEZET

A fogyasztók jogai és kötelezettségei

9. §

(1) A fogyasztó jogosult az általa szabályosan vételezett és a fogyasztásnak megfelel  díjfizetés mellett, a háztartási
ivóvízszükséglete kielégítése érdekében korlátozás nélkül, a víztakarékosság érdekében - a fenntartható fejl dés
biztosítása szem el tt tartásával az ivóvizet rendeltetésszer en használni.

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

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

(4) A vízmér óra által mért vízmennyiséget minden fogyasztó (saját érdekében) köteles folyamatosan figyelemmel
kísérni és a vízmér óra rendellenes m ködésér l (pl. megugró, indokolatlanul magas vízfogyasztás) a
Szolgáltatót értesíteni.

(5) A vízmér óra fémzárolását a Szolgáltató jogosult végezni, ezért a fémzár sérülése esetén a fogyasztó
haladéktalanul köteles arról a Szolgáltatót értesíteni. Abban az esetben, ha a fémzárolás hibáját a Szolgáltató
fedezi fel, úgy 5000,- Ft fémzárolási költséget számíthat fel a fogyasztó költségére.

(6) Ha a szerz  felek a vízmér óra hitelességér l meg kívánnak gy dni, úgy annak költsége a vizsgálatot indítót
terheli.

(7) A fogyasztó költségére felszerelt vízmér óra a Szolgáltató tulajdona, ezért megilletik a tulajdonos jogai és
terhelik annak kötelezettségei.

(8) A fogyasztók ingatlanai telekhatárain belüli vízkivétele mérhet sége biztosításaként a házi, nortonkutas rendszert
a települési vízm höz kapcsolódó házi vízvezetékrendszerrel összekötni szigorúan tilos, a település
ivóvízhálózata és a fogyasztók fert zésveszélyének elkerülése érdekében.

VI. FEJEZET

A közkifolyók és t zcsapok használatának szabályai

10. §

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

(2) A polgármester és a Szolgáltató 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 igénybevételhez.

(3) A közkifolyóból vételezett ivóvíz fogyasztása díjáról – a Szolgáltató által felszerelt vízmér óra állása szerinti
mennyiségnek megfelel  – számlát állít ki, melyet az önkormányzat polgármesteri hivatala szolgáltatási díjként az
önkormányzat adott évi költségvetése dologi kiadása terhére a Szolgáltató számára egyenlít ki.

VII. FEJEZET

A szolgáltató más vízm vekkel való kapcsolattartásának szabályai

11. §

A település ivóvízellátását 3 kút (Botond utcai, Pókföldi és a Nefelejcs utcai) biztosítja, melyek a hatályos vonatkozó
jogszabályi el írásainak megfelelnek, így sem kapacitási, sem egyéb m szaki okok más vízm  rendszerekhez való
kapcsolatát jelenleg nem indokolják.

Jogkövetkezmények szabályozása

12. §

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 Szolgáltató számára nem teszi lehet vé, illetve

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

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) A rendelet és annak melléklete 2010. január 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidej leg a település közm ves ivóvíz
ellátásáról és a vízm  üzemeltetése rendjér l szóló 11/2008. (XI. 27.) Ökt rendeletét és mellékletét hatályon
kívül helyezi.

(2) A rendelet 1. sz. melléklete a vezetékes ivóvíz díjtételét tartalmazza.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet, a 201/2001. (X. 25.)

Kormányrendelet valamint a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók.
(4) A 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:

Záradék: A rendelet a vonatkozó hatályos központi jogszabályokban foglaltaknak megfelel.

A rendelet kihirdetése:  2009. november 27.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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26/2009. (XI. 27.) Ökt rendelete 1. sz. melléklete

A VEZETÉKES IVÓVÍZ DÍJÁRÓL

1) A vízközm l szolgáltatott vezetékes ivóvíz díja háztartási célú felhasználás esetén:

140,- Ft/m3 + ÁFA

2) A Szolgáltatónak a vízközm l nem háztartási célú vízfelhasználás esetén egyedi szolgáltatási szerz dést
kell kötnie a Szolgáltatónak a fogyasztóval. A nem háztartási célú vízfelhasználásnál családonként minden f
után, havonta 20 m3 a háztartási célú vízfogyasztási átalány.

Az átalányon túli ivóvíz díja:

88,- Ft/m3 + ÁFA

3) A ivóvíz díján felül fizetend  a vízbekötések rendelkezésre állási díja:

116,-Ft/hó + ÁFA

4) A díjakat a fogyasztóktól a Szolgáltató szedi be a vízbekötések után a jelen rendeletben foglaltak szerint.
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