
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 

12/2001. (XII.28.) számú rendelete 

a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról 

(a 2011. évi változásokkal egybeszerkesztve) 

 

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvényben kapott felhatalmazás alapján 

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. §  

 

E rendelet hatálya kiterjed: 

 az önkormányzat illetékességi területén közműves ivóvízellátást és 

szennyvízelvezetést igénybe vevő természetes és jogi személyekre, 

 1
a ZALAVÍZ ZRT-re 

 

 

2. §  

 

 

 Az önkormányzat illetékességi területén a közműves ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) 

és a közműves szennyvízelvezetés, - tisztítás (a továbbiakban: csatorna) szolgáltatásért az 

e rendeletben megállapított díjat kell fizetni. 
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3
 

4
A szolgáltatási díjak (ivóvíz- és csatornadíj) esetében a fogyasztó az ún. 

„kéttényezős díjrendszer” – mely a vízmérő átmérőjétől függő egységes alapdíjból és 

fogyasztástól függő díjból áll – szerint köteles díjat fizetni. Az alapdíj a vízmérő 

átmérőjének mérete, a lehetséges maximális fogyasztás nagysága szerint differenciáltan 

kerül megállapításra, kivéve a tűzoltási célú vízfelhasználás vízmérőjének az alapdíját, 

mely egységes, a vízmérő átmérőjétől független. Az alapdíj a viziközmű rendszer 

fenntartásával szükségszerűen együtt járó költségek fedezését szolgáló díjtétel, amelynek 

funkciója a közmű üzemképes állapotban tartása. 

 5
A mellékletben megállapított díj az általános forgalmi adó nem tartalmazza. 

 

3. §  

 

Azok a fogyasztók, akik (amelyek) az adott fogyasztási helyen nem érik el a 12 m3/év 

vízfogyasztást, 1 m3/hó vízdíjnak, szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlanon víz- és 

csatornadíjnak megfelelő alapdíjat fizetnek. 

Az elszámolásra év végén kerül sor oly módon, hogy a 12 m3 és a tényleges fogyasztás 

közti különbséget a szolgáltató leszámlázza. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Névváltozást átvezette a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 

2
 A bekezdéssel kiegészítette a 8/2003.(XII.01.) ÖR, hatályos 2004. jan. 1-től 

3
 Módosította a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 

4
 Módosította a 14/2007.(XI.30.) ÖR, hatályos 2008. január 1-től 

5
 Számozását módosította a 8/2003.(XII.01.) ÖR, hatályos 2004. jan. 1-től 
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4. §  

 

 6
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 készült. 

 A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a 

szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, 

függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik. 

 Nem vehető figyelembe vízhasználatból keletkező szennyvízelvezető műbe kerülő 

szennyvízként, ezért nem képezi számlázás alapján: 

(a) Az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műbe vagy befogadóban nyert elhelyezést. 

(b) Az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését 

minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a 

fogyasztó igazolta, 

(c) Az a vízmennyiség, amely a vízügyi hatóság által engedélyezett módon külön 

vízmérővel mérve technológiai, vagy egyéb termelési célra felhasználásra kerül, 

(d) Az a vízmennyiség, amelyet zöldterületek öntözése, egyéb területek (sportpályák, 

utak, stb.) locsolása céljából kiépített önálló vízellátási hálózatról vízmérőn mérve 

használtak el a szolgáltatási szerződésben foglalt feltételek szerint, 

(e) Annak a vízmennyiségnek a 10 %-a, amelyet családi-házas ingatlanon vagy 

lakásonként 100 m3 zöldterületi tulajdonnal rendelkező társasházban április 1-je és 

szeptember 30-a között fogyasztanak (locsolási kedvezmény), 

(f) Az a vízmennyiség, amely a fogyasztó tulajdonában lévő, épületen kívüli 

vezetékszakasz meghibásodása következtében – a fogyasztó által igazoltan – 

elfolyt. 

 7
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. 

 8
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. sz. melléklete 

szerinti átalány alapján kell meghatározni. Ha az átalányszámítás sem alkalmazható, a 

számlázás alapjául szolgáló fogyasztás műszaki becsléssel kell meghatározni. 

 9
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. 

 10
Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül 

vezeti, és a vizet nem vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakoztatva, hanem 

                                                 
6
 Módosította a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 

7
 A bekezdéssel kiegészítette a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 

8
 A bekezdéssel kiegészítette a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 

9
 A bekezdéssel kiegészítette a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 
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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. 

 

 

 

4/A §
11

 

 

(1) 12
A hálózaton a Szolgáltató ellenőrzést végezhet 

(2) 13
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 meglévő szerződéstől eltérő fogyasztás, illetve elvezetés. 

(3) 14
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 

szoláltató és a vízvételező, illetve szennyvízbebocsátó között az ivóvíz- és 

csatornaszolgáltatásra irányuló jogviszony bizonyíthatóan létrejött. 

(4) 15
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 rövidebb időtartamban került sor, az emelt szolgáltatási 

díj számításának időalapja ezen rövidebb időtartam. 

(5) 16
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. 

 

 
17

Záró és értelmező rendelkezések 

 

4/B § 

 

(1) Fogyasztó: 

a. Az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogosultságot gyakorló szerv, a 

tulajdonos képviselője, 

                                                                                                                                                         
10

 A bekezdéssel kiegészítette a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 
11

 4/A §-szak kiegészítette a 16/2004.(XI.30.) Ör, hatályos 2005. január 1-től 
12

 A bekezdéssel kiegészítette a 14/2007.(XI.30.) ÖR, hatályos 2008. január 1-től 
13

 Számozását módosította a 14/2007.(XI.30.) ÖR, hatályos 2008. január 1-től 
14

 Számozását módosította a 14/2007.(XI.30.) ÖR, hatályos 2008. január 1-től 
15

 Számozását módosította a 14/2007.(XI.30.) ÖR, hatályos 2008. január 1-től 
16

 Számozását módosította a 14/2007.(XI.30.) ÖR, hatályos 2008. január 1-től 
17

 A fejezetcímmel és 4/B §-szal kiegészítette a 12/2006.(XII.20.) ÖR, hatályos 2007. január 1-től 
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b. Az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a 

tulajdonossal, hanem vele jött létre. 

 

 

5. §  

 

 E rendelet 2002. január 1-én lép hatályba. 

 Abban az esetben, ha a díj változása és a vízmérő leolvasása nem esik egybe, a 

számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtt 

és utáni időszakra. 

 

 

Zalaszentgyörgy, 2001. december 27. 

 

 

   Pais Tiborné sk.     Császár László sk. 

   Körjezgyő                            Polgármester 

 



MELLÉKLET 
Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló  

8/2010.(XII.22.) ÖR rendeletével módosított 12/2001.(XII.28.) önkormányzati 

rendeletéhez  
 

 

 

A rendelet 2. §-ában meghatározott ivóvíz és csatornadíj mértéke: 

 

A vízmérő átmérőjétől függő víz- és csatorna-alapdíj mértéke egységesen: 

 

Mérő 

(d) 

Alapdíj mértéke 

Ft/hó  

13 415 + ÁFA 

20 1 246 + ÁFA 

25 2 490 + ÁFA 

30 4 074 + ÁFA 

40 8 150 + ÁFA 

50 16 299 + ÁFA 

80 39 841 + ÁFA 

100 49 804 + ÁFA 

150 58 103 + ÁFA 

200 62 252 + ÁFA 

Ivóvízdíj: 

A fogyasztók fogyasztásfüggő ivóvíz díja: 213,- Ft/m
3
 + ÁFA, mely 30,6 Ft 

használati/fejlesztési díjat tartalmaz. 

 

Tűzoltási célú vízfelhasználás vízmérőjének az alapdíja a vízmérő átmérőjétől 

függetlenül egységesen 18.535,-Ft/db/hó+ÁFA. 

 

 

Csatornadíj: 

 

Megnevezés Ft/m
3 

Fogyasztók fogyasztásfüggő csatornadíja 

VTD-vel    437 + ÁFA 

Ebből használati díj 42,60 + ÁFA 

Fogyasztásfüggő csatornadíj vízterhelési díj 

nélkül    427 + ÁFA 

 

A csatornaszolgáltatást igénybevevőkre áthárított vízterhelési díj: 10 Ft/m
3
+ÁFA 

 

 
 

 


