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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról1
/egységes szerkezetben/

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az árak
megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) – (2)
bekezdésében, valamint 11.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:2

1. §
(1) 3Az önkormányzati tulajdonú víziközmű üzemeltetésével megbízott szervezet (a
továbbiakban: szolgáltató) által Pápa város közigazgatási területén nyújtott
szolgáltatás tekintetében az ivóvíz díj, valamint a lakossági és közületi fogyasztók
által fizetendő csatornadíj alkalmazásakor a szolgáltató a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak
figyelembe vételével jár el.”
(2) 4Az egyéni és közületi fogyasztóknak az (1) bekezdés és az 1. melléklet szerinti
díjakat kell fizetni. Az 1. mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi
adót nem tartalmazzák.
(3) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált
vízért.

2. §

(1) Az ivóvízdíj alapja:
a.) vízmérővel mért ivóvízmennyiség havonta, illetve kéthavonta történő leolvasási
értéke, vagy
b.) a megelőző időszak (12 hónap) vízfelhasználási mennyiségeinek 1 hónapra
vetített átlaga, a mért érték éves korrigálásával, vagy
c.) 5vízmérő hiányában jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti átalány érték.
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(2) A csatornadíj alapja:
a.) a mért szennyvízmennyiség.
b.) mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes
vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A
vízmennyiség egyéb címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás, elfolyás, stb.) nem
csökkenthető.
(3) 1hatályon kívül
(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 hiteles vízmérőt működtetni, a mért mennyiségekről a
szolgáltatót tájékoztatni köteles. A mért mennyiséget a szolgáltató jogosult
ellenőrizni.

3. §

(1) Ahol a fogyasztó havi ivóvízfelhasználása nem éri el az 50 m3-t, a szolgáltató
jogosult a megelőző időszak (12 hónap) ivóvízfogyasztási és csatornahasználati
mennyiségeinek 1 hónapra vetített átlaga alapján számlázni a fogyasztók felé.
(2) Évente legalább egyszer korrigálni kell a tényleges (vízmérő által mért) és az átlag
alapján kiszámlázott mennyiségek különbözetét.
(3) A fogyasztó kérheti a vízmérő-óra havonta történő leolvasását és a mért érték
alapján történő számlakészítést is. Ilyen esetben a szolgáltató a leolvasás és
számlázás többletköltségét a fogyasztóra áthárítja, (melynek mértékét a melléklet
tartalmazza).2
(4) Amennyiben az ingatlant tartósan (2 hónapot meghaladóan) bizonyítottan nem
lakják, vagy a vízfelhasználás 2 hónapos időszakban 30 %-ot meghaladóan eltér a
fizetett értéktől, – a fogyasztó bejelentése alapján – a szolgáltató köteles módosítani
a díjfizetés alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget.

4. §

(1) Az átlagfogyasztással számított és a vízmérők alapján meghatározott ivóvíz- és
csatornadíj a tárgyhónapot követő hónap 1-20. napja között esedékes. A korrekciós
számla teljesítése a fordulónapot követő második hónap 1-20. napja között
esedékes.
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(2) A fogyasztót, aki ebben az időszakban nem tett eleget fizetési kötelezettségének, a
szolgáltató írásban felszólítja. A felszólítás költségét a szolgáltató az érintettre
áthárítja. A késedelmes teljesítést az egyéb jogszabályban meghatározott késedelmi
kamat is terheli.

5. §

(1) E rendelet 1996. január 1. napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/1995. (II.20.)
kt. sz. rendelet hatályát veszti.

Pápa, 1995. november 28.

Dr. Kovács Zoltán s.k.
polgármester

Kiadmány hiteléül:

_______________
köztisztviselő

Maróti Miklósné dr. s.k.
jegyző

4
1. melléklet a 40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelethez1

1./ 2Hatályon kívül.
2./ Hatályon kívül
3./ Hatályon kívül
4./ Fogyasztó által kért rendkívüli leolvasás
5./ Vízszolgáltatási alapdíj:
a.) Vízmű tulajdonában lévő vízmérők:

260,- Ft/leolvasás

Ft/hó

Átmérő
Lakosság
DN 13
200,DN 20
500,DN 25
700,DN 30
1.100,DN 40
1.300,DN 50
2.300,DN 80
3.500,DN 100
4.000,DN 150 nem lakossági szolgáltatási méret
DN 200 nem lakossági szolgáltatási méret
b.) Fogyasztó tulajdonában lévő vízmérők
- Lakosság (minden méret)
- Közület (minden méret)

Közület
500,1.000,1.500,2.000,2.500,3.000,3.500,4.000,5.000,7.000,-

Ft/hó
140,350,-

A díjakat a mindenkori hatályos Áfa terheli.
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Módosította: 35/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelet
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2. sz. melléklet1

Vízmérővel nem rendelkező ingatlanok esetében figyelembe veendő vízfogyasztási
átalánymennyiségek

1.

beépített ingatlanok (telkek)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
2.

3.
4.
5.
6.

1

udvari csappal
épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal
mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös
vízöblítéses WC-vel
épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses
WC-vel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,
vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres)
fürdőszobával
mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel
mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem
korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel
házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan
terület 50%-ának alapulvételével
gépkocsimosás (tömlővel)
állatállomány itatása számos állatonként
közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 mes körzetben lakók száma szerint
a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban
megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen
öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és
csatornadíjat felszámítani

Megállapította: 29/2009. (XI.26.) rendelet

40 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120 l/fő/nap

150 l/fő/nap
180 l/fő/nap

1 l/m2/nap
400 l/szgk/hó
40 l/db/nap
30 l/fő/nap

Hatályos: 2009. 11. 26-tól

