
Pacsa Nagyközség Önkormányzata  16/2001.(XII.3.) sz. rendelete a 

közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 

14/2002.(XII.12.) sz., 16/2003.(XII.11.) sz. a 6/2004.(IV.20.) sz. 13/2004.(XII.14.) sz. 

11/2005.(XII.7.) sz. 13/2006.(XII.20.) sz., 10/2007.(XII.11.) sz., 14/2008.(XII.9.) sz. 

14/2009.(XII.21.) sz., 13/2010.(XII.16.) 12/2011.(XII.14.) , 2/2012.(II.15.) önkormányzati 

rendelettel módosítottan egységes szerkezetbe 

 

Az árak megállapításáról szóló, 1990. évi LXXXVII. törvényben kapott felhatalmazás alapján Pacsa 

Nagyközség Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. E rendelet hatálya kiterjed: 

a./ az önkormányzat illetékességi területén közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést igénybe 

vevő természetes és jogi személyekre, 

b./ a ZALAVÍZ Rt-re 

 

1/A.§. (1) A vízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget 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. 

Ezen eljárás csak abban az esetben alkalmazható, ha erről egyedi szerződés került aláírásra. 

(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 utolsó leolvasás napjától eltelt napok számának szorzataként kell 

megállapítani. 

(3) A házi vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen 

történő- rejtett meghibásodás esetén, illetőleg ha a fogyasztó vízfogyasztása a vízmérő 

meghibásodását megelőzően 365 napnál rövidebb időtartamra áll rendelkezésre, a 

vízfogyasztást a 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3.számú melléklete szerinti átalány alapján 

kell meghatározni.  

Ha az átalányszámítás sem alkalmazható, a számlázás alapjául szolgáló fogyasztás műszaki 

becsléssel kell meghatározni. 

(4) Az elkülönítetten mért vízhasználatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, és a fogyasztási 

hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is -, a /3/ bekezdés szerint kell szennyvízként figyelembe 

venni. 

(5) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezeti, és a 

vizet nem vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakoztatva, hanem saját vízműből vagy 

más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi mennyiség mérésére köteles 

hitelesített vízmérőt működtetni és a mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni. A 

szolgáltató jogosult a mért mennyiséget ellenőrizni. 

(6) Fogyasztó: 

a./ az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a tulajdonos 

képviselője, 

b./ az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, 

hanem vele jött létre. 

 

2.§. (1) A szolgáltatási díjak / ivóvíz- és csatornadíj / esetében a fogyasztó az un. „kéttényezős 

díjrendszer„ – mely a vízmérő átmérőjétől függő egységes alapdíjból és fogyasztástól függő 

részből áll – szerint köteles díjat fizetni. 

(2) Az önkormányzat és intézményei esetében az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díja 

megegyezik a lakosság által fizetendő mindenkori díjjal.  

 

3.§. (1) Az illegálisan vizet vételező, illetve szennyvízcsatorna hálózatra rákötő fogyasztó a mindenkor 

érvényes szolgáltatási díj ötszörösének megfelelő emelt díjat köteles megfizetni az illegálisan 

vételezett ivóvízmennyiség, illetve elvezetett szennyvíz után.  

 



E rendelet szerint illegális vízvételezésnek, illetve szennyvíz elvezetésnek minősül a 

jogszabályoktól, vagy megfelelő szerződéstől eltérő fogyasztás, illetve elvezetés. 

(2) Az/1/ bekezdés szempontjából szolgáltatást igénybe vevőnek minősül az a vízvételező, illetve 

szennyvízbebocsátó is, akivel az írásbeli szolgáltatási szerződés annak ellenére nem jött létre, 

hogy a szolgáltató a szerződés tervezetét igazolhatóan postára adta, vagy más igazolható módon 

megkísérelte részére eljuttatni, ugyanakkor a szolgáltató és a vízvételező, illetve 

szennyvízbebocsátó között az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásra irányuló jogviszony 

bizonyíthatóan létrejött. 

(3) Az /1/ bekezdésben meghatározott összeg számításának időalapja: a legális vízfogyasztás, 

illetve szennyvízbebocsátás helyreállítása és az illegális vízvételezés, illetve 

szennyvízbebocsátás megállapítását megelőző legutolsó leolvasás közötti időszak. 

Ha a szolgáltató bizonyítani tudja, hogy az illegális vízvételezésre, illetve 

szennyvízbebocsátásra ennél hosszabb időtartamban kerül sor, akkor a számítás időalapja ezen 

hosszabb időtartam, amennyiben pedig a szolgáltatást igénybe vevő bizonyítani tudja, hogy az 

illegális vízvételezésre, illetve szennyvízbebocsátásra ennél rövidebb időtartamban került sor, az 

emelt szolgáltatási díj számításának időalapja ezen rövidebb időtartam. 

(4) Az emelt díj számításának mennyiségi alapja: az illegális vízvételezés, illetve 

szennyvízbebocsátás megszüntetését követő legális vízfogyasztás, illetve szennyvízbebocsátás 

első három hónapja alapján mért átlagfogyasztásának az illegális vízvételezés, illetve 

szennyvízbebocsátás időtartamára vonatkozó arányos része.  

 

4.§.törölve a 13/2006./XII.20./ sz. rendelettel 

 

5.§. (1) E rendelet 2002. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg a többször mód. 14/1999./XII.21./ sz. 

önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

(2) Abban az esetben, ha a díj változása és a vízmérő leolvasása nem esik egybe, a számlázás 

alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni 

időszakra. 

 

6.§. E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 

létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a 

megállapodást kihirdető 1994.évi I. törvény 3.§-ával összhangban az Európai Közösséget létrehozó 

Római Szerződés 86.cikkével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 



Melléklet a 16/2001.(XII.3.) önkormányzati rendelethez 
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1
 Hatályon kívül helyezte a 2/2012.(II.15). Ör. 1.§-a. Hatályos 2012- január 1-től  

 


