
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 

52/2004.(XII.20.) számú 
 

R E N D E L E T E 
 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a  
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról . 

 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. §. (1) bekezdése és a 11. §.(1) bekezdése alapján a következő rendeletet 
alkotja: 

A rendelet alkalmazási köre 
 

1.§ 
 

A rendeltet alkalmazni kell Edelény város közigazgatási területén az önkormányzat 
tulajdonában lévő közműből vízszolgáltatást és csatorna-szolgálgatást biztosító 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-re (3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1.)1 
(továbbiakban: Szolgáltató), valamint a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2.§2 
 

A szolgáltatási díja 
 

3.§3 
 

 
4.§ 

 

(1)   A közterületen lévő tűzcsapról – tűzoltási célra történő igénybevétel esetén – 
fogyasztott víz díját az önkormányzat fizeti meg. 
 

(2)   A közkifolyónak nem háztartási vízszükséglet kielégítése (pl. építkezés, gépkocsi 
mosás) céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra 
történő rendszeres igénybevételéhez a szolgáltató és a polgármester hozzájárulása 
szükséges. 
A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérő köteles megfizetni. 

 
A díj alkalmazás feltételei 

 

5. § 
 

(1)   A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiségét vízmérővel kell meghatározni. 
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az 
irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékmérők 
mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő 
szerinti fogyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak, a szolgáltatót pedig tájékoztatja 
az épületen belüli belső elszámolás módjáról. 

                                                 
1 Módosította a 19/2012.(V.23.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályos 2012. június 1. napjától. 
2 Hatályon kívül helyezi a 3/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 26.napjától.  
3 Hatályon kívül helyezi a 3/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 26.napjától. 
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(2)   Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő 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 
meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától 
eltelt napok számának szorzataként kell megállapítani. 
 

(3)   A házi vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható
 helyen törtnő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást a 47/1999.(XII.28.) 
KHVM rendelet 3. melléklete szerinti átalány alapján kell meghatározni. Ha az 
átalányszámítás sem alkalmazható, a számlázás alapjául szolgáló fogyasztást műszaki 
becsléssel kell meghatározni. 

 
(4) A csatorna szolgáltatás díjnál a közületi fogyasztó részére szennyvíz-mérőóra 

beépítésével és azon mért mennyiség megfizetésére van lehetőség abban az esetben 
amikor az alkalmazott technológiához a vízhasználat magas, de nem képződik 
szennyvíz.  

 
6. § 

 
(1)   A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízcsatornába kerülő szennyvíz mennyisége 

méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) 
vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 
 

(2)   Az elkülönítetten  mért vízhasználatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik és a 
fogyasztói hely egyúttal szennyvíz elvezetési hely is -, az (1) bekezdés szerint kell 
szennyvízként figyelembe venni. 
 

(3)   Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 
 

a.) az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi felügyelet engedélye alapján önálló 
szennyvíz-elhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést, 

b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését 
minőségi, vagy egyéb ok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a 
fogyasztó igazolta, 

c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a 
környezetben elszivárgott, 

d.)  a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivó vízmennyiség ha az     
      önkormányzat locsolási kedvezmény t adott. 

 
(4)   Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül 

vezeti és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját 
vízműből, vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi 
vízmennyiség mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni és a mért mennyiségekről 
a szolgáltatót tájékoztatni.  
A szolgáltató jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni. 

 
7. § 

 
A 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 24. §.(4) bekezdés d.) pontjában szabályozott locsolási 
kedvezmény igénybevételének módja: 
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(1)   Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál az a 
vízmennyiség, amelyet a lakossági díjtétellel számlázott fogyasztó kizárólag locsolási 
célra használt és azt hiteles, az előírásoknak megfelelően beépített mellékmérővel 
mért. 

 
(2)   A locsolási célra használt vízmennyiség mérésének hiányában a szennyvízelvezetés és 

kezelés szolgáltatás lakossági díját az adott év május 1. és szeptember 30. közötti 
időszakában 10 %-kal csökkenteni kell. 

 
(3)   Egy ingatlanra vonatkozóan csak egyféle kedvezmény vehető igénybe, ha: 

 
-  az ingatlan területének legalább 50 %-a beépítetlen és biológiailag aktív    

zöldfelülettel rendelkezik  (növényzettel borított), 
-  a fogyasztónak a szolgáltató felé 90 napot meghaladó ivóvíz- és csatornadíj 

tartozása nem áll fenn, 
-  a fogyasztó a kedvezményt írásban kérelmezte. 

 
Hatályba lépés 

 

8. §4 
 

Átmeneti rendelkezés  
 

9. §5 
 
  Jegyző távollétében: 
 

    Méhész Katalin sk.                           Molnár Oszkár sk. 
      aljegyző                                                 polgármester 

 
 

Záradék: 

A 21/2009.(XII.18.) módosító önkormányzati rendelet 2009. december 18.-án kihirdetésre 
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2010. január 1.  

A 29/2010.(XII.17.) módosító önkormányzati rendelet 2010. december 17.-én kihirdetésre 
került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január 1. 

A 19/2012.(V.23.) módosító önkormányzati rendelet 2012. május 23.-án kihirdetésre került. A 
rendelet hatályba lépésének napja: 2012. június 1. 
 

A 3/2013.(I.25.) módosító önkormányzati rendelet 2013. január 25.-én kihirdetésre került. A 
rendelet hatályba lépésének napja: 2013. január 26. 
 

Edelény, 2013. január 25. 
  Vártás József  

jegyző 

                                                 
4 Hatályon kívül helyezi a 3/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 26.napjától. 
5 Hatályon kívül helyezi a 3/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 26.napjától. 
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6Melléklet az 52/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

                                                 
6 Hatályon kívül helyezi a 3/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2013. január 26.napjától. 


