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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 

 
a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről 

 
 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő helyi vízmű 
üzemeltetésére, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, a felmerülő 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 következőket rendeli el. 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

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

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

közcsőhálózatra, és bekötővezetékekre és az azok alkatrészeikre, tartozékaikra, mérő- fogyasztó és 
nyomásváltoztató berendezésekre, és felépítményekre, 

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

 
II. FEJEZET 

 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 
2. § 

 
 E rendelet alkalmazásában: 
a) egészségügyi intézmények: orvosi rendelők, védőnői szolgálat (Csanytelek, Radnóti u. 2.), 
b) fogyasztó: az egészséges ivóvíz közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan tulajdonosa, kezelője, 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 sűrűn látogatott helyen való kihelyezés,  
ac)   a Polgármesteri Hivatal (Csanytelek, Volentér János tér 2.) hirdetőtábláján való kifüggesztés, 

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

f) közszolgáltatást nyújtó szervek: Polgármesteri Hivatal, Rendőrség, Posta,  
g) közszolgáltatási díj: a fogyasztó által a Közszolgáltatónak fizetendő, a képviselő-testület által megállapított 1. 

mellékletben rögzített összeg, amelynél magasabb díjtételt nem érvényesíthet a Közszolgáltató, 
h) lakosság által sűrűn látogatott hely: a településen működő 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: idősek szociális ellátását bentlakásos formában biztosító költségvetési szerv, (Csanytelek, 

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

 
 
 

III. FEJEZET 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
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Tulajdonviszonyok  
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat tulajdonában (korlátozottan forgalomképes törzsvagyonként) nyilvántartott javak: 

a) három kút (Botond utcai, Pókföldi és Nefelejcs utcai vízművek), 
b) a vízmű alaplétesítményei és melléklétesítményei, 
c) a közcsőhálózat, azok alkatrészei és tartozékai, 
d) bekötővezeték(ek), 
e) vízmérőórák és azok kimenő csonkjai. 

(2) A fogyasztók tulajdona: 
a) az ingatlanban élők ivóvíz fogyasztását biztosító bekötővezeték, és  
b) a csatlakozó vezetékhálózat és annak tartozékai (például: vízmérőóra elhelyezésére szolgáló építmény, amely 

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

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

 
Az egészséges ivóvíz ellátási sorrend meghatározása 

 
4. § 

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

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

c) olyan üzemek vízigénye, amelynek működtetéséhez az ivóvíz minőségű víz feltétlenül szükséges, 
d) egyéb üzemek, vállalkozások, tevékenységek. 

 
Vízszolgáltatási korlátozások 

 
5. § 

 
Amennyiben az egészséges ivóvíz közszolgáltatás során az egészséges ivóvíz mennyisége műszaki okokra 
visszavezethetően nyomáscsökkenésből eredően a napi szükségletnél kevesebb vagy a közszolgáltatás időszakosan 
szünetel, akkor mind az ivóvízmennyiség csökkenéséről, mind annak időszakos szüneteltetéséről 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 műszaki és hatósági 

előírások betartásával a fogyasztó által Közszolgáltatónál előterjesztett kérelemre lehet. 
(2) Az ivóvíz közüzemi hálózatára való rákötést a Közszolgáltató végezheti a közegészségügyi felelősségvállalási 

szabályok betartásával végezheti.  
(3) A kérelmező köteles a Közszolgáltató alapítója által meghatározott vízközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a 

számára Közszolgáltató által meghatározott módon és feltételeknek megfelelően a Közszolgáltató számára 
megfizetni. 

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

7. § 
 
(1) A Közszolgáltató folyamatos, közegészségügyi szabványokban előírt követelményeknek megfelelő minőségű 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 megfelelő szerződést 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 képviselő-testület által az 1. mellékletben rögzített 
meghatározott mértékű közszolgáltatási díjat a fogyasztótól beszedni, 

c) a fogyasztó ingatlanán a víziközmű hálózatról való ivóvíz-vételezés szabályszerűségét ellenőrizni,  
d) a fogyasztó által bizonyítottan elkövetett szerződésszegés (szabálytalan ivóvíz-vételezés) esetén az alapító 

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

számára a vízmérőórák 2 havonta történő leolvasását követően a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig állítja ki 
és gondoskodik a közszolgáltatási díj és annak hátraléka beszedéséről. 

 
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 fejlődés biztosítása szem előtt tartásával) díjfizetés ellenében 
az egészséges ivóvizet, mint közszolgáltatást, rendeltetésszerűen a közszolgáltató által nyújtott módon igénybe 

venni. 
(2) A Közszolgáltatónak a vízi közművekből nem háztartási célú vízfelhasználás esetén egyedi szolgáltatási 

szerződést kell kötnie a Közszolgáltatónak a fogyasztóval akként, hogy a nem háztartási célú vízfelhasználásnál 
családonként minden fő után, havonta 20 m3 mennyiségű háztartási célú vízfogyasztási átalány illeti meg.  

(3) A fogyasztó a Közszolgáltató vízmérőóra ellenőrzési jogosultságát indokolatlanul nem korlátozhatja, nem 
akadályozhatja. 

(4) A Közszolgáltató a vízmérőóra fogyasztó a Közszolgáltató előzetes írásbeli felhívása után általi a fogyasztó 
költségére, a karbantartás elvégzéséről (alkalmanként 3000.- Ft különdíj kiszámlázásával) gondoskodik, melyet a 
fogyasztó tűrni, és a különdíjat a Közszolgáltató számára kiegyenlíteni köteles. 

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

(6) A vízmérőóra 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 szerződő felek a vízmérőóra hitelességéről meg kívánnak győződni, úgy 
annak költsége a vizsgálatot indítót terheli.  

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

 
A közkifolyók és tűzcsapok használata 

 
9. § 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közkifolyók és tűzcsapok rendeltetésszerű 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 lévő tűzcsap nem tűzoltás céljára történő 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 vízművekkel 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 működése minden előírásnak megfelelnek, ezért jelenleg sem kapacitási, sem egyéb 
műszaki okok más vízmű rendszerekhez való kapcsolását nem indokolja.  
 

IV. FEJEZET 
 

Jogkövetkezmények szabályozása 
 

11. § 
 
Szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a fogyasztó, aki: 
a) a vízmérőóra cseréjét, ellenőrzését ingatlanán belül a Közszolgáltató számára nem teszi lehetővé, vagy 

megakadályozza azt, 
b) elmulasztja a vízmérőóra állagmegóvását, karbantartását, 
c) a község közkifolyóit és tűzcsapjait szabálytalanul, engedély nélkül vagy engedélytől eltérő célra használja, 
d) a vízmérőóra 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. 
(2) Hatályát veszti a település közműves ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről 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 

érhető el.  
 

 
 
 
 
 
 
               Forgó Henrik                 Kató Pálné 

polgármester       jegyző 
 
 
 
 

Záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetése: 2010. december 10. 
 
 
 
 
 
 
                    Kató Pálné 

jegyző 
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9/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1.)  melléklete 
 
 

A EGÉSZSÉGES  IVÓVÍZ DÍJTÉTELEI 
 
 
1.) A vízi közművekből 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 9/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletéhez 
 

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

amely létrejött egyrészről: a KÉBSZ Kft. (Csanytelek, Volentér J. tér 2.) (továbbiakban: közszolgáltató) 
képviseletében: Ambrus László ügyvezető, másrészről: Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(továbbiakban: önkormányzat) képviseletében: Forgó Henrik polgármester között az alábbi feltételekkel: 
 
1) Az önkormányzat közigazgatási területére kiterjedően a vezetékes ivóvíz közszolgáltatás végzésével 2011. január 

1-től 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 (megfelelő szakképesítéssel rendelkező) 

teljesítői segítőt igénybe venni. A Közszolgáltató a teljesítői segítő tevékenységéért úgy felel, mint a saját 
tevékenységéért. 

 
4) A Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás zavartalan működéséhez szükséges vonatkozó szakmai 

szabályoknak megfelelő műszaki felszereltséget, személyi és tárgyi feltételeket. 
 
5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet köteles az önkormányzat vonatkozó rendeletében foglaltak 

maradéktalan betartásával, annak megfelelő díjtétele alkalmazásával a szakma szabályai szerint végezni. 
 
6) A Közszolgáltató vállalja a vonatkozó jogszabályban rögzített közszolgáltatás teljesítésével összefüggő 

nyilvántartási adminisztrációs rendszer működtetését. Vállalja továbbá, hogy a közszolgáltatást igénybevevő 
fogyasztók számára könnyen hozzáférhető tájékoztatást biztosít. 

 
7) A Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevő fogyasztói panaszok, észrevételek kivizsgálására, ill. a panaszt 

tevő tulajdonosok számára a panasz beérkezésétől számított 10 munkanapon belül köteles írásban érdemi választ 
adni. 

 
8) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen közszolgáltatási szerződést 
 

a) az önkormányzat képviselő-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 jogerősen megállapította, 
 

ab) a Közszolgáltató jelen közszolgáltatási szerződést, 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 szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatási szerződés felmondása mindkét fél részéről a   
       másik fél felé írásban történhet. A felmondás ideje: a közléstől számított 3 hónap. 
 
 
10) A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy közszolgáltatási tevékenységét, e szerződésben foglaltak betartását az 

önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni és a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezni. 
 
11) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles az általa végzett közszolgáltatási 

tevékenységéről a közszolgáltatási szerződés fennállása alatt miden év november hónapban a képviselő-testület 
előtt (a jegyző felkérése alapján, az általa megjelölt időpontban) költségelemzéssel tájékoztatás adására, ill. 
jogosult a közszolgáltatási díjtételek módosítása kezdeményezésére (gazdaságossági számítás alapján) 
költségelemzés benyújtásával.    

 
12) A szerződő felek rögzítik, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzéséből eredő vita esetén a felek békés úton, 

peren kívüli egyezségre törekednek. 
 
13) Jelen közszolgáltatási szerződésben 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 szerződő felek jelen szerződést annak hangos felolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 

 
15) A közszolgáltatási szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 eredeti példány a Közszolgáltató, 1 eredeti 

példány pedig az önkormányzat példánya. 
 
 
 
Csanytelek, 2011. január 3. 
 
 
 
 
           ………………………………………             ……………………………………… 
                 Forgó Henrik polgármester                                              KÉBSZ Kft. ügyvezető 
   önkormányzat képviselő-testülete képviseletében                                    képviseletében 
 
 
 
 
    Ellenjegyző: ………………………………………………….. 
                                                                                              Kató Pálné jegyző  
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