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Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2007. (VI.27.) rendelete

A vízdíj hatósági árának megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) rendelet

módosításáról

Szabadszállás Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.

törvény 7. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján A vízdíj hatósági árának

megállapításáról szóló 4/2007. (1.24.) sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak

szerint módosítja:

A rendelet 2. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

2. (2) Az alkalmazható legmagasabb díjak (hatósági árak) az alábbiak:

a) Víz alapdíjak az ÁFA nélkül:

Vízszol áltatás

Vízméró mérete

NA 13-25
NA 30

NA 40

NA 50

NA 80

NA 100

NA 150

NA 200

2007. év

115.-
.174.-

363

506.-

910.-

1.180.-

2.727.-

8.913.-

ALAPDIJ
2008. év 2009. év

Ft/hó

2010. év 2011. év

119.-

180.-

376.-

524.-
942.-

1.222-

2.822.-

9.225.-

123.-

187.-

390.-

543.-

977.-
1.268.-

2.930.-

9.575.-

127.-

193.-
403.-

561.-
1.009.-

1.309.-

3.025.-

9.886.-

131.-

199.-

416.-

579.-

1.041.-

1.350.-

3.120.-

10.198.-

b) Fogyasztás mennyiségétől függő vízdíj ÁFA nélkül:

Szol áltatás dí'a DIJ Ft/m
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év

vízdí' 265.- 280.- 296.- 312.- 328.-

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Szabadszállás, 2007. június 27.

r. Balázs Sán(iół

polgármester

Storchné Somogyi Eszter

alj egyzó
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Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2006. (VIII.28.) sz. rendelete

Az.ivóvíz szolgáltatás díjainak megállapításáról
és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

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

Szabadszállás Város Közgyűlése az önkormányzat tulajdoni érdekeltségében lévő vízi közmű

által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a

díj alkalmazás feltételeiről a következők szerint rendelkezik.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Szabadszállás Város Önkormányzatának tulajdoni

érdekeltségében álló és Szabadszállás Város közigazgatási területén lévő vízi közművek

szolgáltatásait igénybe vevőkre.

Hatósági ármegállapítás

(1) A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak a 2007-2011. évre vonatkozóan a

következők:

a) Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül:

ízméró mérete

NA 13-25

NA 30
NA 40

NA 50

NA 80

NA 100

NA 150

NA 200

LAP D J Ft/hó
2007. év

110.-

167.-

349.-

486.-

874.-

1.134.-

2.620.-

8.563.-

2008. év

114.-

173.-

361.-

503.-

906.-

1.175.-

2.716.-

8.875.-

2009. év

118.-

179.-

374.-

521.-

937.-

1.217.-

2.811.-

9.186.-

2010. év

122.-

185.-

387.-

539.-
969.-

1.258.-

2.906.-

9.498.-

2011. év

126.-

191.-

399.-

556.-

1.001.-

1.299.-

3.001.-

9.809.-

Alapdíjat a fogyasztási helyen beépített bekötési vízmérő után kell megfizetni.

A bekötési vízmérők és elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérők esetében a

bekötési vízmérőre kell alapdíjat felszámítani a bekötési vízmérő mérete alapján.

Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíj számlázásnál alapul

venni.

Közkifolyóknál a beszerelt mérők mérete szerinti alapdíjat kell felszámítani.

b) Fogyasztás mennyiségétől függő legmagasabb hatósági vízdíjak:

VIZDIJ Ft/m
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év

atósáoi vízdí 255.- 270.- 299.- 315.-
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c) A megállapított díj a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 2.Š (13) bekezdésének a.-c.)

pontjában meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

d) A hatósági vízdíjtól eltérő díjat a 3. sz. Melléklet tartalmazza.

(2) Az /1/ bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.

(3) Lakossági és önkormányzati fogyasztás mennyiségétől függő vízdíjakra az

önkormányzat és a BÁCSVÍZ Zrt. között megkötött kétoldalú megállapodás az irányadó.

(4) Az / 1/ bekezdésben megállapított díjak a 4. sz. mellékletben foglalt paraméterek

figyelembe vételével kerültek meghatározásra. Bármely paraméter változása esetén a

megállapított és elfogadott díjat korrigálni kell.

E rendelet alkalmazása szempontjából:

Az alapdíj mggetlen a vízfogyasztástól, mely azokat az állandó költségeket tartalmazza,

melyek akkor is felmerülnek, ha a fogyasztó a szolgáltatást nem veszi igénybe, de az

igénybevétel lehetősége adott.

Lakossági céhi fogyasztás:

a/ Az, amelyet a szolgáltató elsődlegesen — a természetes személyek vízszolgáltatási

szükségletének kielégítése érdekében a lakás célj ára szolgáló ingatlanoknál nyújt.

b/ Az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási vízszükségletének

kielégítése céljából a közkifolyót használja.

c/ A költségvetési szerveknek a vízhasználata.

U Az önkormányzati tulajdonú bérlakások fenntartását és üzemeltetését végző gazdálkodó

szervezet felé értékesített vízszolgáltatás, ha az a díjat a bérlő, vagy a lakástulajdonos felé

tovább érvényesíti.
e/ Lakossági szolgáltatást végző tovább számlázó.

Gazdálkodási célúfogyasztás:

a/ Az a fogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak

Önkormányzatifogyasztónak minősül a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény,

gazdálkodó szervezet.

Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony

(I)A fogyasztó és a szolgáltató közötti jogviszonyt a módosított 38/1995. (IV.5.) sz. Kormány

rendeletre és más vonatkozó jogszabályokra alapozva a BÁCSVÍZ Zrt.-nél alkalmazott, a

szolgáltatási szerződés részét képező érvényes Általános Szerződési Feltételek szabályozzák.

(2)A díj változása automatikusan közszolgáltatási szerződésmódosítást jelent, az új díj minden

külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik.



(3) Az illegálisan vizet vételező fogyasztó a mindenkor érvényes ivóvízdíj -ötszörösének

megfelelő emelt díjat köteles megfizetni az illegálisan vételezett ivóvíz-mennyiség után. E

rendelet szerint illegális vízvételezésnek minősül a jogszabályoktól, vagy meglévő

szerződéstől eltérő fogyasztás.

Vízfogyasztások megállapítása

(I)A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz mennyiséget vízmérővel, elkülönített vízhasználatok

esetén a mellékvízmérók figyelembe vételével, vízmérő hiányában a rendelet 1. sz. melléklete

szerinti átalánnyal, illetve műszaki becsléssel kell megállapítani.

Vegyes és záró rendelkezések

(1) Szükség esetén a szolgáltató kezdeményezésére, illetve véleményének lükérése után a

településen a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a polgármester vízkorlátozást

rendelhet el.

(2) A vízkorlátozásról szóló döntés közzétételéről és végrehajtásáról a Vízkorlátozási Tervben

foglaltak szeńnt a jegyző gondoskodik.

(1) Ezen rendelet 2007. év január I -jével lép hatályba.

Szabadszállás, 2006. augusztus 28.

. ÉáTazs Sándor

polgármester

Czeglé Istvanne
jegyző



1. sz. melléklet a 19/2006dV111.28.) sz.

rendelethez

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek

1.

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.) Beépített ingatlanok (telkek)

1.1 Udvari csappal: 40 liter/fő/nap

1.2 Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal: 60 liter/fő/nap

1.3 Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel: 75 liter/fő/nap

1.4 Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal: 65 liter/fő/nap

1.5 Mint az 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel:

80 liter/fő/nap

1.6 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap

1.7 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos

fűtésű (fűrdőhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap

1.8 Mint az 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes

vízmelegítővel: 150 liter/fő/nap

1.9 Mint az 1.8, de központi melegvíz-ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi

vízmelegítővel: 180 liter/fő/nap

2.) Házi kertlocsolás 1 liter/m2/nap

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 százalékának

alapulvételével.

3.) Gépkocsimosás (tömlővel): 400 liter/szgk/hó

4.) Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap

5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma

szerint: 30 liter/fő/nap

6.) A személyi tulajdonban álló — vállalkozáson kívüli — nyaralók, üdülők, házikertek

esetében az 1/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen

5 hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.



11.

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány mennyiségei

l.) Kórházak, szülőotthonok betegágyanként: 400 liter/nap

2.) Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként: 600 liter/nap

3.) Szanatóriumok betegágyanként: 200 liter/nap

4.) Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónkénti további: 120 liter/nap

5.) Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként: 1750 liter/nap

6.) Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap

7.) Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap

8,) Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap

9.) Bölcsődék, férőhelyenként: 135 liter/nap

1. Óvodák, férőhelyenként: 90 liter/nap

111.

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.) Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek, tantermenként

1.1 zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap

1.2 zuhanyzóval: 600 liter/nap

2.) Napköziotthon, gyermekenként: 50 liter/nap

3.) Diákétterem, menza

3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap

3.2 konyha étteremmel, adagonként: 120 liter/nap

4.) Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként: 150 liter/nap

Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.) Filmszínházak, férőhelyenként: 8 liter/nap

2.) Színházak, férőhelyenként: 18 liter/nap

3.) Kultúrházak

3.1 állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap

3.2 időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap

4.) Közkönyvtárak, múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint: 8 liter/fő/nap

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető

átalánymennyiségei

1.) Szállodák, üdülők, ágyanként

1.1 egycsillagos: 60 liter/nap

1.2 kétcsillagos: 90 liter/nap

1.3 háromcsillagos: 210 liter/nap

1.4 négycsillagos: 350 liter/nap

1.5 ötcsillagos: 500 liter/nap



2.) Kempingek, férőhelyenként

2.1 egycsillagos: 50 liter/nap

2.2 kétcsillagos: 70 liter/nap

2.3 háromcsillagos: 100 liter/nap

2.4 négycsillagos: 200 liter/nap

3.) Motel, férőhelyenként: 150 liter/nap

4.) Éttermek
4.1 melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap

4.2 hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap

4.3 étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap

4.4 étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap

5.) Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap

VI.
Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.) Sportolók létszáma szerint: 30 liter/fó/nap

2.) Locsolás: 3 liter/m2/nap

3.) Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap

VII.
Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.) Iroda, hivatal: 30 liter/m2/nap

2.) Közterületek tisztán tartása, esetenként

2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m2

2.2 a 2.1 pont alá nem tartozó utcák,yarkolóhelyek locsolása: 5 liter/m2

2.3 zöldterületek locsolása: 3 liter/m

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő

üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig)

időtartamára kell felszámítani.

Az 1/1-1/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az 1/6. pont alattit pedig a

férőhelyek száma szerint kell megállapítani.

Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer

köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó

igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a 11-111-IV.

valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos

igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni.

A fel nem sorolt — és nem mért — vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag

megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető.



2. sz. melléklet a 19/2006. (VIII.28.) sz.
rendelethez

Vízkorlátozási terv

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. /4/, /5/, /6/ bekezdésére, valamint a
módosított 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 16. /1/-/2/ bekezdésére tekintettel, ha a
vízigények kielégítése érdekében vízkorlátozás bevezetése válik szükségessé, ennek rendje a
következő:

I. Vízkorlátozás

1.) Ha a felhasználható (szolgáltatható) vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan
okból lecsökken, ill. az elhárítás jelentős időigényű és ez idő alatt mennyiségi hiány
jelentkezik a vízellátó rendszerben, akkor a vízhasználat - a létfenntartási vízhasználat
kivételével - sorrendiség megtartásával kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető,
vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető.

2.) Ha a vízhasználat korlátozását 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 /nap feletti vízfelhasználású gazdálkodó szervezetek a közüzemi szolgáltatási
szerződésben meghatározott (napi) vízmennyiség 80 %-át vételezhetik a sütőipar,
tejipar és a húsipar kivételével.

2.3. III. Fokozat

A II. FOKOZAT-ban érintetteken túlmenően:
a szakaszos vízszolgáltatás elrendelése.

3.) A vízkorlátozás fokozatainak elrendelésére a BÁCSVÍZ Zrt. is tehet javaslatot. A
javaslatra is tekintettel a vízkorlátozást a polgármester rendeli el.

II. Közzététel, ellenőrzés

1.)Az elrendelt vízkorlátozás közzétételéről és a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző (a
szolgáltató bevonásával) gondoskodik az alábbiak szerint:

1.1. A jegyző a vízkorlátozás elrendeléséről értesíti az üzemeltetőt,

I .2. A korlátozást ellenőrizteti.

A korlátozás végrehajtásának ellenőrzése önkormányzati és egyben üzemeltetői feladat is.

2.1. Az önkormányzat ellenőrzési rendszerében végzi az I. fokozat betartását.

2.2. A gazdálkodó szervezetek értesítése, ellenőrzése az üzemeltető feladata.

3. A szakaszos vízszolgáltatás bevezetésének közzététele a helyben szokásos módon történik.

Ha van míflcödő helyi, írott és elektronikus sajtó, ott ennek e célú igénybevétele indokolt.



3. sz. melléklet a 19/2006. (VIII.28.) sz.
rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
a

hatósági díjtól eltérő vízdíj alkalmazásáról

A „BÁCSVÍZ” Eszak-Bács„Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, a továbbiakban BÁCSVÍZ Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) és
Szabadszállás Város Önkormányzata, a továbbiakban Önkormányzat (levelezési címe:
6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1., képviseli: Dr. Balázs Sándor polgármester) a
fogyasztásfiiggő vízdíjakról a 2007-2011. évekre vonatkozóan a következő megállapodást
köti:

Az Önkormányzat a 19/2006. (V111.28.) számú rendeletével megállapította a 2007-2011.
évekre érvényes hatósági vízdíjakat. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy
összhangban a BÁCSVÍZ Zrt. közgyűlése által 2006. -én a /2006. ( / ) számú

határozatával elfogadott Árszabályzattal — a fogyasztásmggő vízdíjaknál a lakossági és

közületi fogyasztási szegmensekben a hatósági árnál a fogyasztók számára kedvezőbb díjakat

állapítanak meg.

A 2007-2011. évi díjakat a következő táblázat tartalmazza:

VIZI) J FT/M3
2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év

akossáoi közületi vízdf 222.- 235.- 248.- 261.- 274.-

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Az Önkormányzat a hivatkozott számú rendeletével megállapított fogyasztási alapdíjban a
felek eltérést, kedvezményt nem alkalmaznak.

A megállapodás 2007. január 1-től 2011 december 31-ig érvényes, határozott idejű.

Szabadszállás, 2006. augusztus 28.

Czég édi Istvánné

polgármester egyző



4. sz. melléklet a 19/2006. (V111.28.) sz.

Ivóvízszolgáltatás díjszámítás elemei

Inflációs tén ezó

olumenváltozás

öltségnövekedés

e'lesztési hán ad

övedelem kie 

í •változás

i

Ak

dv

2007 2008

0,0% 0,0%

0,0%

2,0% 2,0%

105,7% 105,7%

2009

100,0%

0,0%

2,0%

105 5%

2010

0,0%

2,0%

105,4%

rendelethez

2011

103,2%

100,0%

0,0%

0,0%

2,0%

105 2%


