
  
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
20/2010. (XI.24.)rendelete 

a 2011. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna díjáról.  
 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§./2/ bekezdése és a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, a 
többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§. /1/ bekezdés felhatalmazása alapján a 
viziközműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díját az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 
 

1.§.  
 
/1/ E rendelet hatálya – a /2/ bekezdésben megállapított kivétellel – Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjára, 
valamint a szennyvízközmű csatorna szolgáltatási díjára terjed ki.  
 
/2/ Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért.  
 
 

2.§.  
 
/1/ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben az ivóvíz- és szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díját az alábbiak szerint határozza meg:  

 
Az ivóvíz díj: 
Rendelkezésre állási díj: 
- Lakossági:   450 Ft/hó + ÁFA 
- Közületi:   450 Ft/hó + ÁFA 

 
Mennyiséggel arányos változó díj: 
- Lakossági:   212 Ft/m3 + ÁFA 
- Közületi:   212 Ft/m3 + ÁFA 

 
Szennyvízcsatorna szolgáltatási díj: 
Rendelkezésre állási díj:  
- Lakossági:   450 Ft/hó + ÁFA 
- Közületi:   450 Ft/hó + ÁFA 

 
Mennyiséggel arányos változó díj:  
- Lakossági:   645 Ft/m3 + ÁFA 
- Közületi:   715 Ft/m3 + ÁFA 

 
 
/2/ A Képviselő-testület a rendelet 2.§. /1/ bekezdésében az ivóvíz, valamint a szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.  
 
/3/ A víz- és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – az 
üzemeltető által készített számla alapján, készpénz-átutalási megbízással, csoportos díjbeszedéssel, 
banki átutalással.történik.  
 
/4/ A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.  
 
/5/ A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.  
 
/6/ A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től – szeptember 30-ig 
terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban 
mért vízfogyasztás 90 %-a.  
 
/7/ A kedvezmény iránti igényt a fogyasztónak kell bejelenteni a DRV Zrt. felé, annak útmutatásai 
alapján.  
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3.§.  
 
/8/ Amennyiben a fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja, illetve 
a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, szerződésszegést követ el, és a szolgáltatónál felmerült 
költségen, valamint a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 17.§-ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon 
felül meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles.  
 
/9/ Amennyiben a fogyasztó mérőeszköz nélküli fogyasztási helyet épít ki, szerződésszegést követ el 
és köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl a fenti bekezdésben idézett jogszabályi 
hely szerint megállapított átalánydíjat, valamint a szerződésszegő magatartással kapcsolatban 
felmerült igazolt költséget a Szolgáltatónak megtéríteni.  
 
/10/ Közkifolyókról és tűzcsapokról történő illegális vízvételezés esetén a Fogyasztó köteles az 
illegális vízvételezés megállapítását megelőző legutolsó leolvasástól kezdődőden, a legális 
vízfogyasztás helyreállításáig tartó időszakra a Szolgáltatónak az idézett jogszabályhely alapján 
megállapított átalánydíjat, valamint az illegális vízvételezéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerült 
költséget megtéríteni.   
 
/11/ Amennyiben a fogyasztó a kiértesített időpontban nem teszi lehetővé a Szolgáltató számára a 
bekötési vízmérő cseréjét és ennek következtében a bekötési vízmérő joghatással járó mérésre 
alkalmatlanná válik, szerződésszegést követ el, és a Szolgáltatónál felmerült költségen (kiszállási-, 
munkadíj), valamint a rendelet 17.§-ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon felül a Szolgáltató 
árnyilvántartásában meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles. A Szolgáltatónál jogosult a pótdíj 
összegét a soron következő számlában érvényesíteni.  
 
A pótdíj mértéke az alábbi:    
- Meghiúsult mérőcsere esetében a Kormányrendelet alapján megállapított átalánydíj mértéke.  
- Amennyiben a Fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja 
(forgatja, kiszereli), illetve a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, a Kormányrendelet alapján 
megállapított átalánydíj kétszerese.         
 
 

4.§.  
 
 
/1/ A rendelet a kihirdetését követően 2011. január 01-én lép hatályba.  
 
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. 
évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 25/2009. (XI.27.) rendelete.  
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. november 18.              
 
 
 
                    Dr. Szatmári Ibolya                                                             Zsombok Lajos  
                             jegyző                                                                          polgármester 
    
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2010. november 24. 
 
                                                                                                             Dr. Szatmári Ibolya               
                                                                                                                       jegyző 
 
 


