
Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

8/2004. (IX.13.) rendelete 

 

az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatások egyes kérdéseiről 
 
 
 

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nyugat Nógrád Vízmű Kft. (továbbiakban 

szolgáltató) által üzemeltetett víziközművekkel szolgáltatott ivóvíz és szennyvízelvezetés 

egyes kérdéseiről a következők szerint rendelkezik. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagyoroszi Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő és 

a Nyugat Nógrád Vízmű Kft. üzemeltetésében álló víziközművek szolgáltatásait igénybe 

vevőkre. 

 

Ármegállapítás 

 

2. §. 

 

A szolgáltatások hatósági díjait az Önkormányzat külön rendeletben állapítja meg, minden év 

december 15 – ig – a szolgáltató javaslata alapján a taggyűlés határozatát alapul véve – állapít 

meg a következő évekre vonatkozóan január 1 – i bevezetéssel. 

 

 

Víziközműfejlesztési hozzájárulás 

 

3. §. 

 

/1/ A felhasználó a szennyvízközmű fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni az  

önkormányzat részére. 

 

/2/ A hozzájárulás mértéke 100.000,- Ft / ingatlan, illetve gazdálkodó szervezet esetén 

70.000,- Ft x m
3
. 

 

/3/ Az önkormányzat a befizetett hozzájárulást külön számlán kezeli és azt kizárólag a közmű 

fejlesztésére, karbantartására fordíthatja. 

 

/4/ A hozzájárulás befizetésére a polgármester részletfizetést engedélyezhet. 

 

/5/ A víziközmű fejlesztési hozzájárulás kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható. 



Vízfogyasztások megállapítása 

 

4. §. 

 

/1/ A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget bekötési vízmérővel, elkülönített  

vízhasználatok esetén a mellékmérők figyelembevételével, vízmérő hiányában műszaki 

becsléssel kell megállapítani. 

 

/2/ A bekötési vízmérőket a fogyasztó megrendelése alapján a szolgáltató szereli fel. A 

vízmérők felszerelésük után a szolgáltató tulajdonába kerülnek. Így a szükséges 

hitelesítéseket és vízmérő cseréket is a szolgáltató végzi saját költsége terhére. 

 

/3/ A vízmérők leolvasását, vagy a fogyasztás megállapítását, továbbá a megállapított 

fogyasztás számlázását a szolgáló legalább kéthavi ciklusban köteles elvégezni. 

 

/4/ Ha a bekötési vízmérő illetve a mellékvízmérő nem működik, vagy nem olvasható le, a 

felhasznált vízmennyiséget műszaki becsléssel, vagy arányosítás útján kell meghatározni. 

Az arányosítást a meglévő 365 nap alapján kell megállapítani. 

 

/5/ A bekötési vízmérővel rendelkező, de mellékmérőkkel csak részben ellátott ingatlanok 

esetén a mérővel nem rendelkező fogyasztók vízmennyiségét az előző számlázási időszak 

bekötési vízmérővel mért mennyiségének figyelembevételével, létszámra és napra történő 

arányosítással kell meghatározni. 

 A mellékvízmérőkkel rendelkező fogyasztási helyek és a mellékvízmérőkkel még fel nem 

szerelt fogyasztási helyek vízfogyasztásának összege együttesen legalább annyi legyen, 

mint a bekötési vízmérővel mért vízmennyiség. 

 Fenti módon, az előző időszak adataiból kiszámított fogyasztást a mellékvízmérőkkel nem 

rendelkezők számára a tárgyi időszakra vonatkozó fogyasztásként kell számlázni. 

Amennyiben a mellékmérővel nem rendelkezők részére irreálisan magas fogyasztás 

adódik, úgy a fogyasztást műszaki becsléssel, vagy arányosítással kell meghatározni az 

ezután maradt különbözet a főmérőn marad, és a lakóközösséget terheli. 

 

/6/ A csoportos fogyasztók a közös képviselő vagy az érdekeltek egyezsége alapján kötelesek 

megadni a szolgáltatónak a lakásonkénti létszámot és annak változásait. Az új 

létszámadatokat a vízfogyasztás meghatározásánál a szolgáltató a bejelentést követő 

számlázási ciklusban köteles figyelembe venni. 

 

/7/ A fogyasztó által kialakított mérőhelyre felszerelt hideg- és melegvizes mellékmérők a 

felszerelést és a szolgáltató általi nyilvántartásba vételt követő fogyasztási ciklustól 

képezik a számlázás alapját. 

 

/8/ A bekötési vízmérő időszakos hitelesítéséről a szolgáltató saját költségén gondoskodik. A 

mellékvízmérők időszakos hitelesítéséről a fogyasztónak illetve a tulajdonosnak saját 

költségén kell gondoskodnia. 

 

/9/ A fogyasztás meghatározásának és a vízmérők leolvasásának költségei a szolgáltatót 

terhelik. 



Szennyvízmennyiség megállapítása 

 

5. §. 

 

A szennyvízelvezető műbe vezetett szennyvíz mennyiségét méréssel, mérés hiányában pedig 

az adott ingatlan vízfogyasztása alapján kell megállapítani. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

6. §. 

 

/1/ A vízmérő akna, a vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztításáról, a 

vízmérő fagy elleni védelméről a fogyasztó gondoskodik. A vízmérő rendellenes 

működéséről a szolgáltatót haladéktalanul értesíteni kell. 

 

/2/ A szolgáltatási ponttól a fogyasztó irányába eső házi ivóvíz-, szennyvízhálózat és 

berendezése a fogyasztó tulajdonába van, így ennek meghibásodásából adódó károk a 

szolgáltatónak felróható esetek kivételével a szolgáltatót terhelik. 

 

/3/ Szükség esetén a szolgáltató kezdeményezésére a településen vízkorlátozást a rendelet 1. 

számú mellékletében foglaltak szerint a polgármester rendelhet el. 

 

/4/ A szennyvízelvezető műbe tilos bebocsátani veszélyes hulladéknak minősülő anyagot, 

csapadékvizet, állati eredetű trágyát, vagy trágyalevet, szennyvízgyűjtőben tárolt 

szennyvizet, illetve ilyen gyűjtőből tartálykocsival szállított szennyvizet. 

 

/5/ A szolgáltató az e rendelet alapján meghatározott víz, valamit a szennyvízelvezető műben 

elvezetett szennyvíz mennyisége után számlát köteles készíteni és annak ellenértékét a 

fogyasztótól beszedni tartozik. 

 

/6/ A vízmérő mérési pontatlanságára irányuló fogyasztói reklamáció esetén a költségek a 

fogyasztó általi megelőlegezése mellett a szolgáltató a vízmérő hitelesítő beméréseket 

köteles elvégezni. Amennyiben a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a vízmérő a fogyasztó 

hátrányára a mérésügyi jogszabályban meghatározott tűrési határt meghaladóan működött, 

a szolgáltató köteles az előlegezett összeget visszatéríteni. Ilyen esetben a vízfogyasztás 

adatait a hiba arányában helyesbíteni kell és a kérelem benyújtását megelőző leolvasástól 

a díjkülönbözetet a fogyasztónak jóvá kell írni. 

 

/7/ Az ingatlanok víziközmű bekötését az igénylő által megfizetett építési hozzájárulás után a 

szolgáltató saját beruházásában végzi el. Gazdálkodó szervezetek víziközmű bekötését a 

szolgáltató saját beruházásában – a víziközműfejlesztési és beruházási hozzájárulás 

megfizetésével kapcsolatos megállapodás megkötése után – végzi el. 

 

/8/ A vízmérő aknák előírás szerinti állapotát a fogyasztónak a felszólítást követő 60 napon 

belül biztosítani kell. 

 

/9/ Engedély nélküli víz- és szennyvízcsatorna bekötés, vízmérő plombájának szándékos 

megsértése, a vízmérő manipulálása szabálysértésnek minősül. 

 



/10/ Közegészségügyi okok miatt tilos és szabálysértésnek minősül a közüzemi és saját kúttal 

rendelkező házi vízellátó rendszer összekötése. Az összekötést a szolgáltató által 

meghatározott módon a fogyasztó 24 órán belül köteles megszüntetni, ennek elmulasztása 

esetén a szolgáltató jogosult a közüzemi szolgáltatás megszüntetésére. 

 

/11/ A szolgáltatásokért járó díj fizetésének elmulasztása esetén a szolgáltató 

 

a) termelési célú vízfelhasználással szüneteltetheti, illetőleg három hónapon túli  

díjtartozás esetén 30 napos határidővel a szolgáltatási szerződést felmondhatja. 

b) lakossági kommunális vízfelhasználásnál az alábbiak szerint korlátozhatja: 

 családi házak, sorházak, mellékvízmérős fogyasztók és 20 lakás alatti 

tömbházak esetén a bekötővezeték elzárásával szüneteltetheti. 

 20 lakás feletti tömbházak esetén első esetben a bekötővezeték szűkítéssel 

korlátozhatja, amennyiben ez nem jár eredménnyel a továbbiakban a 

bekötővezeték elzárásával szüneteltetheti. 

A létfenntartáshoz, valamint a közegészségügyi követelmények kiegészítéséhez 

szükséges vízellátást szolgáltató az alábbiak szerint köteles biztosítani: 

 a bekötővezeték szűkítése esetén 30 liter / fő / nap vízmennyiség vételi 

lehetőségének biztosítása. 

 A bekötővezeték elzárása esetén 150 m – en belüli vízvételi lehetőség 

biztosítása. 

 

/12/ A szolgáltatás korlátozásával, illetve a szolgáltatás újraindításával kapcsolatos költségek a  

fogyasztót terhelik. Abban az esetben, ha a fogyasztó a korlátozás megkezdése előtt a 

helyszínen rendezi tartozását, a szolgáltató a kiszállási díj beszedésére jogosult. 

 

/13/ Aki e rendelet 6. § /9/ és /11/ bekezdését megszegi, amennyiben a törvény vagy más 

jogszabály súlyosabb bírságot nem helyez kilátásba, úgy 30.000 Ft – ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

 

7. §. 

 

/1/ Jelen rendelet 2005. január 1 – jén lép hatályba. 

 

/2/ Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4 / 2001. (II.22.), az 5 / 

2001. (II.22.) és a 6 / 2001. (II.22.) és az 1 / 2002. (II.06.). önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Hornyák Endre      dr. Varga Tibor 

       polgármester             körjegyző 

 

Kihirdetve:  

 

 

  dr. Varga Tibor 

       körjegyző 



1. számú melléklet 

 

 

Nyugat – Nógrád Vízmű 

V Í Z K O R L Á T O Z Á S I    T E R V E 

 

Ha vízigények kielégítése érdekében vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé, ennek a 

rendje a következő: 

 

I VÍZKORLÁTOZÁS 

 

1. Ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség természeti vagy egyéb 

elháríthatatlan  

illetve az elhárítás jelentős időigényű és ez idő alatt mennyiségi hiány jelentkezik a 

vízellátó rendszerben, akkor a vízhasználat kivételével – sorrendiség megtartásával 

kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények 

megtartása mellett megszüntethető. 

 

2. Ha a vízhasználat korlátozást be kell vezetni, a korlátozás sorrendje a következő: 

 

2.1 I FOKOZAT 

Egyéb célú vízhasználatok: kertöntözés, gépkocsi mosások, úttest locsolások,  

közterületek és a parkok öntözésének megtiltása. 

2.2 II FOKOZAT 

Az I FOKOZAT – ban érintetteken túlmenően: 

A 10 m
3
 / nap feletti vízfelhasználású gazdálkodó szervezetek a közüzemi 

szolgáltatási szerződésben meghatározott (napi) vízmennyiség 80 % - át 

vételezhetik a sütőipar, a tejipar, a húsipar kivételével. 

2.3 III FOKOZAT 

 A II FOKOZAT – ban érintetteken túlmenően: 

 A szakaszos vízszolgáltatás elrendelése. 

 

3. A vízkorlátozás fokozatainak elrendelése a Nyugat – Nógrád Vízmű Kft. javaslata  

alapján történhet. 

 A javaslat alapján a vízkorlátozást a polgármesternek kell elrendelnie. 

 

II KÖZZÉTÉTEL, ELLENŐRZÉS 

 

1. Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző (a  

Nyugat – Nógrád Vízmű Kft bevonásával) gondoskodik. 

 

1.1 A jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről értesíti az üzemeltető Kft – t. 

1.2 A korlátozások ellenőrzése: 

A korlátozás végrehajtásának ellenőrzése önkormányzati és üzemeltetői 

feladat. Az önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében (közterületi 

felügyelők útján) végzi az I. FOKOZAT betartását. A gazdálkodó szervezetek 

értesítése, ellenőrzése az üzemeltető Nyugat – Nógrád Vízmű Kft feladata. 

 

2. A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésének időpontját és a szakaszos vízszolgáltatást 

az üzemeltető Kft határozza meg, amelyet sajtó és a helyi médiák útján hirdet ki. 


