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Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 15. § (7) 

bekezdésére az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíz- tisztítás 

és kezelés díjait e rendelete szerint állapítja meg:
1
 

1. §.
2
 A rendelet hatálya kiterjed az Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft (a 

továbbiakban a Kft) Szigetszentmiklós, Gyári u. 21. sz. által üzemeltetett önkormányzati 

tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztóira, valamint az önkormányzati 

tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíz- tisztítás és kezelés 

szolgáltatás igénybevevőire, továbbá a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a továbbiakban a Zrt) által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú vízi 

közműből szolgáltatott ivóvíz fogyasztóira. 

2. §. A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó: a vízvezetékkel, illetve csatorna 

csatlakozási vezetékkel ellátott épület, a város területén közkifolyós rendszerből rendszeresen 

vizet igénybevevők köre. 

3. §. A rendelet szempontjából fogyasztó: az épület használója. A lakossági és üzemi 

fogyasztó között díjkülönbözet nem érvényesíthető. 

4. §. A fogyasztó az igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni, melyet az 1. sz. melléklet 

tartalmaz. 

5. §. Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz, tűzoltási 

gyakorlathoz felhasznált vízért. 

6. §.3 A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a 

1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni. Amennyiben a vízmérő alapján a 

vízmennyiség nem mérhető, annak meghibásodása, hitelesítés hiánya kapcsán az elfogyasztott 

vízmennyiséget szintén az 1. sz. melléklet szerint kell meghatározni. 

7. §. A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a mért 

ivóvízmennyiség, annak mérésének hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált 

teljes vízmennyiség a 6.§.-ban leírt általánnyal számolva. 

8. §. A szolgáltatás díjának összetevői: 

- mért ivóvíz mennyiség 

- 6.§. alapján átalány ivóvízmennyiség 

- 7.§. alapján számolt csatornadíj 

- 
4
 a Zrt esetében az 1. számú melléklet szerinti alapdíj. 

9. §. A szolgáltató 

- lakossági fogyasztót negyedévenként 

- közületi fogyasztót havonta 

köteles számlával értesíteni az általa fizetendő összegről. 

                                                 
1
 Kiegészítette: a 34/2008.(XII.17.) sz. rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától. 

2
 Módosította a 34/2008.(XII.17.) sz. rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától. 

3
 Módosította: 7/2002./III.29./ sz. rendelet, hatályos 2002. április 1-től. 

4
 Beépítette a 34/2008.(XII.17.) sz. rendelet, hatályos 2009. január 1. napjától. 
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10.§. A fogyasztó a szolgáltatás díját 8 napon belül köteles kiegyenlíteni. A határidőn túli 

fizetésre a szolgáltató napi 0,1 % kamatot számolhat fel. 

11.§. A fogyasztó személyében bekövetkezett változást az ingatlan használója 3 napon belül 

köteles a szolgáltató felé bejelenteni, amikor is a szolgáltató köteles az előző fogyasztóval 

elszámolni. 

12.§. A változás bejelentése után a szolgáltató az előző fogyasztóval szemben semmilyen 

követeléssel nem élhet, amennyiben a változást nem jelentették be, a jogutód köteles a 

fogyasztás díját fizetni. 

13.§. A közművezeték, illetve mérőóra meghibásodásból eredő elfolyt vízmennyiségre eső díj 

csak akkor terhelhető a fogyasztóra, ha a káresemény a fogyasztó hibájából következett be. 

14.§. Jelen rendelet 1994. március 1-jén lép hatályba. 

 

 Valuskáné Varga Etelka sk. dr. Uri József sk. 

 jegyző  polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete jelen rendeletét 1994. február 17-i ülésén alkotta. 

A jelen rendeletet módosította a 7/2002.(III.29.), a 32/2003. (XII.17.), a 28/2004.(XII.15.) 

rendelet, a 25/2005. (XII.21.), a 21/2006.(XII.20.), a 4/2008.(II.22.), a 8/2008. (III. 28.), a 

15/2008.(IV.30.), 34/2008.(XII.17.), a 4/2009.(I.28.), 2/2010.(II.05.), 10/2010.(III.26.) 

önkormányzati rendelet. 

 

dr. Borók Dóra 

jegyző 
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1. számú melléklet a 4/1994./II.17./ önkormányzati rendelethez5 

1.
6 A Fővárosi Vízművek Zrt által szolgáltatott ivóvíz /Lakihegy/ esetén a legmagasabb 

hatósági díjtétel:  

1.1. Az alapdíj mértéke:
7
 

Nem lakossági ivóvíz alapdíj: 

- 0 m
3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft 

- 0 m
3
-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m

3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 11.760.-Ft+ÁFA 

- 7,5 m
3
-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m

3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 42.960.-

Ft+ÁFA 

- 15 m
3
 napi átlagfogyasztás felett évente 70.200.-Ft+ÁFA 

Lakossági ivóvíz alapdíj:  

- 0 m
3
-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 150.- Ft/bekötés/hónap+ÁFA, 

- 0 m
3
 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft.”  

1.2. Alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 182,50 Ft/m
3
 +ÁFA

8
 

1.3. Az ivóvíz szolgáltatási díjat az alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj együttesen 

képezik. 

1.4. A megállapított ivóvíz szolgáltatási díj az általános forgalmi adót nem 

tartalmazza. 

1.5. A nem lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztónak a Fővárosi Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságnál vezetett, a számlázás alapját képező szerződéses 

folyószámlájához tartozó bekötésein megállapított napi átlagfogyasztások összege 

alapján meghatározott és szerződéses folyószámlánként kiterhelt díjtétel.  

1.6. A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési vízmérőire, illetve mérővel nem 

rendelkező bekötések esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel.  

1.7. A nem lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyeken, társasházakon és 

lakásszövetkezeteken kívüli egyéb fogyasztók (az ivóvíz-szolgáltatás tekintetében 

a továbbiakban: nem lakossági fogyasztók) kötelesek fizetni. Nem minősül 

lakossági fogyasztónak az a magánszemély, aki ivóvizet üzletszerű 

tevékenységével összefüggésben fogyaszt. Amennyiben valamely magánszemély 

lakossági fogyasztóként és üzletszerű tevékenységével összefüggésben is fogyaszt 

ivóvizet, és ezen fogyasztások a fogyasztó által igazolta, külön bekötési 

vízmérővel mért vagy külön átalánydíjas bekötésen elkülöníthetőek, a lakossági 

fogyasztást a nem lakossági ivóvíz alapdíj számítása szempontjából figyelmen 

kívül kell hagyni.  

1.8. A lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek 

(az ivóvíz-szolgáltatás tekintetében a továbbiakban együtt: lakossági fogyasztók) 

kötelesek fizetni.  

1.9. A nem lakossági ivóvíz alapdíj havonta kerül kiszámlázásra oly módon, hogy 

havonta az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott ivóvíz alapján 1/12 részét 

számlázza ki a szolgáltató. 

                                                 
5
 Módosította: 28/2004./XII.15./ számú rendelet, hatályos 2005. január 1-től, 25/2005. /XII.21./ számú rendelet, 

hatályos 2006. január 1. napjától, 21/2006./XII.20./ sz. rendelet, hatályos 2007. január 1-től, 4/2008.(II.22.) 

számú rendelet (a melléklet 1. pontját), hatályos 2008. március 1. napjától, 8/2008. (III. 28.) számú rendelet (a 

melléklet 1. pontját), hatályos 2008. április 1. napjától, a 15/2008.(IV.30.) számú rendelet (a melléklet 2-5. 

pontjait), hatályos 2008. június 1. napjától 
6
 Módosította a 4/2009.(I.28.) számú rendelet, hatályos 2009. február 1. napjától,  

7
 Módosította a 2/2010.(II.05.) sz. rendelet, hatályos 2010. március 1. napjától 

8
 Módosította a 2/2010.(II.05.) sz. rendelet, hatályos 2010. március 1. napjától 
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2.
9
 Az 1. pontban megállapított terület kivételével Szigetszentmiklós Város közigazgatási 

területén az ivóvíz-szolgáltatás díja: 390,84 Ft/m
3
 + ÁFA legmagasabb ár. 

3.
10

 Csatornaszolgáltatás díja a város teljes közigazgatási területén: 449,23 Ft/m3 + ÁFA 

legmagasabb ár. 

4. Amennyiben vízmérő alapján a fogyasztott víz mennyisége nem mérhető 

(meghibásodás, hitelesítés hiánya, stb. miatt) , abban az esetben az üzemeltető átalány 

díjat jogosult számlázni az előző három havi fogyasztási adatok alapján.  

5. Helyi vízellátó berendezés esetén a csatornadíj a fogyasztó által felszerelt vízmérő, vagy 

átalány díj alapján számlázható. 

 

                                                 
9
 Módosította a 10/2010.(III.26.) sz. rendelet, hatályos 2010. április 1. napjától. 

10
 Módosította a 10/2010.(III.26.) sz. rendelet, hatályos 2010. április 1. napjától. 


