Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2007. (XII.13.) sz. rendelete
a helyi közüzemi ivóvízdíj és csatornadíj
megállapításáról
a 25/2008. (XII.19.) 28/2009. (XII.17.) sz. a
25/2010. (XII.16.) sz. a 19/2011. (VI.17.) sz. és a 30/2011.(XII.19.)
rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú víziközműből
szolgáltatott ivóvíz, valamint a csatornaszolgáltatás díját, az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. §

A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá csatornamű révén szolgáltatott szennyvízelvezetés,
- tisztítás és kezelés szolgáltatás egységenként:
(1) A rendelet alkalmazása során fogyasztónak minősül:
1. típusú: Lakossági Fogyasztó: - Természetes személy és az ingatlan kizárólag
lakáscélú
2. típusú: - Közületi fogyasztó: - Természetes vagy jogi személy és a fogyasztási
helyen gazdasági tevékenység folyik
3. típusú: Vegyes fogyasztó: - az 1. és a 2. típusú kombinációja
(2) vízdíj összege1

- közkifolyón fogyasztott víz:
907,- Ft + ÁFA/ing./hó
- a lakosság által fizetendő vízdíj:
322,- Ft + ÁFA/m3
- a gazdálkodó szervezetek által fizetendő (közületi fogyasztó):
454,- Ft + ÁFA/m3
- önkormányzati fenntartású intézmények által fizetendő:
322,- Ft + ÁFA/m3
- alapdíj na 13-20mm:
320,- Ft + ÁFA/ing./hó
- alapdíj na 20mm felett:
840,- Ft + ÁFA/db/hó
- locsolómérő alapdíja na 13-20mm:
320,- Ft + ÁFA/hó
- közterületen lévő, nem Önkormányzati megrendelés
alapján ( pl. létesítési eng. vagy használatba vételi eng. eljárás során)
kiépített tűzcsapok alapdíja:
840,- Ft + ÁFA/db/hó
(3) csatornadíj összege2
- a lakosság által fizetendő:
1
2

403,- Ft + ÁFA/m3

Módosította a Képviselő – testület 30/2011. (XII.19.) sz. rendelet 1.§ - a, hatályos 2011. december 30 – tól.
Kiegészítette a Képviselő – testület 30/2011. (XII.19.) sz. rendelet 2.§ - a, hatályos 2011. december 30 – tól
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- gazdálkodó szervezetek által fizetendő (közületi fogyasztó):
- önkormányzati fenntartású intézmények által fizetendő:

497,- Ft + ÁFA/m3
403,- Ft + ÁFA/m3

(4) A rendelet alkalmazása során a díjszámítás módja3
1. típusú: lakossági fogyasztás esetén fizetendő díj: - a mindenkori lakossági díj
2. típusú: közületi fogyasztás esetén fizetendő díj: - a mindenkori gazdálkodó szervezetekre
vonatkozó díj
3. típusú: vegyes fogyasztás esetén fizetendő díj: - havi 15 m3 –ig a mindenkori lakossági díj
és az a feletti részre + a mindenkori gazdálkodó szervezetekre vonatkozó díj.

- Locsolóvíz fogyasztás mérésére szolgáló mérőn mért vízfogyasztás után csatornadíjat
fizetni nem kell.
-

Locsolóvízmérőn történő fogyasztás díja azonos a mindenkori vízdíjjal.

-

A vízdíj számlázásánál a főmérőn mért vízfogyasztás mértékét kell alapul venni.

-

-

Az almérőn mért locsolóvíz fogyasztást összevontan kell kezelni a főmérőn mért
fogyasztással.
4

nem közüzemi hálózatból, méretlenül vett víz után fizetendő csatorna szolgáltatás díja, a
jelenleg érvényben lévő 47/1999 ( XII.28) KHVM rendelet 3. melléklete alapján:
(150 liter/ nap / fő) x lakosság által fizetendő vízdíj5

(5) Szerződéskötési díj:6
A fogyasztó személyében bekövetkezett változás bejelentésével egyidejűleg az új fogyasztó a
szolgáltató részére szerződéskötési díj megfizetésére köteles. A szerződéskötési díj összege
160.000,- Ft+ÁFA.
Az új fogyasztó a szerződéskötési díj megfizetése alól 98 %-os mértékben mentességet élvez,
amennyiben az előző fogyasztónak a változás bejelentésekor a szolgáltató felé nem áll fent
tartozása. Amennyiben a változás bejelentésekor az előző fogyasztó tartozásának mértéke nem éri
el a szerződéskötési díj 98 %-os mértékét, úgy a kedvezmény mértéke a szerződéskötési díj 98
%-os mértékének és a tartozás mértékének különbözete.

2. §
3

Módosította a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 3.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
Hatályon kívül helyezte a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 4.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
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Kiegészített a Képviselő – testület 25/2010. (XII.16.) sz. rendelet 3.§ - a, hatályos 2011. január 1 – től.
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Kiegészítette a Képviselő – testület 25/2010. (XII.16.) sz. rendelet 4.§ - a, hatályos 2011. január 1 – től.
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(1) E rendelet szerint illegális vízvételnek minősül a jogszabálytól, vagy a meglévő szerződésben
foglaltaktól eltérő fogyasztás:
a) az ivóvíz gerinchálózat vezetékeiről, fogyasztási helyeiről (közkút, tűzcsap) nem
rendeltetésszerűen, méretlenül, vagy manipulált vízmérőn keresztül, szerződés, vagy engedély
nélkül, víz és csatornadíj megfizetése nélkül történő vízvételezés

b) manipuláltnak minősül az a vízmérő:
 Amelyen a beépítéskor a szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett és sérülés
nélkül el nem távolítható műanyag záró gyűrűk sérültek;
 Amelyen az Országos Mérésügyi Hivatal által felhelyezett ólomzár sérült;
 Amelynek valamely alkatrésze (ház, záró gyűrű, üveg, szabályozó csavar,
mérőszerkezet, stb.) sérült;
 Amely nem alkalmas mérésre, vagy amelyről a méréspontosságot vizsgáló ellenőrző
mérés alapján kimutatható, hogy – bizonyítható módon a tulajdonos közreműködése
miatt – a szolgáltató rovására pontatlanul mér, vagy
 Amelyről egyébként bizonyítható, hogy időnkénti, a mérőeszközön jelzett áramlási
iránnyal ellentétes beépítése, vagy teljes kiszerelése miatt nem az ingatlanon
felhasznált teljes ivóvíz mennyiséget mutatja.7
c.) a szolgáltató által szolgáltatás korlátozása céljából beszerelt „szűkítő” rongálása,
kiszerelése8
d.) az ingatlanházi vízellátási rendszerének a közmű hálózattal való összekötése. 9
e) a fogyasztó személyében bekövetkezett változásnak a jogszabály meghatározott
határidőn belüli szabályszerű bejelentésének elmulasztása."10

(2) „Az (1) a.), b.), c.) bekezdésben foglalt fogyasztók pótdíjat kötelesek megfizetni, melynek
mértéke:”11

 Lakossági fogyasztó esetén 200.000,- Ft + ÁFA
 Közületi fogyasztó esetén 400.000,- Ft + ÁFA

(3) Az (1) d.) bekezdésben foglalt fogyasztók pótdíjat kötelesek fizetni, melynek mértéke:
- lakossági és közületi fogyasztók esetén 200.000-400.000,- Ft + ÁFA.12
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Kiegészítette a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 5.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
Kiegészítette a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 6.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
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Kiegészítette a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 6.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
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Kiegészítette a Képviselő – testület 25/2010. (XII.16.) sz. rendelet 5.§ - a, hatályos 2011. január 1 – től.
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Módosította a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 7.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
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3. §
13

(1) A szennyvízcsatornát illegálisan használó (fogyasztó személyében bekövetkezett változásnak
a jogszabály meghatározott határidőn belüli szabályszerű bejelentésének elmulasztása, illegális
rákötés, emésztőből szivattyúzás a csatornarendszerbe, szippantó autóval illegális bebocsátás a
csatornarendszerbe, illetve illegális leürítés), a csatornahálózatba csapadékvizet, nem
kommunális szennyvizet, vagy illegálisan vételezett vizet vezet, pótdíjat köteles fizetni, melynek
mértéke:
14
a) a szennyvízhálózatba a szolgáltató engedélye nélkül bebocsátott szennyvíz után
 Lakossági fogyasztó esetén 200.000,- Ft + ÁFA
 Közületi fogyasztó esetén 400.000,- Ft + ÁFA
b) a szippantó autóval szállított szennyvíz csatornahálózatba történő bebocsátása esetén
400.000,- Ft + ÁFA
c) amennyiben a fogyasztó csapadékvizet vezet a csatornahálózatba, 50.000,- Ft + ÁFAtól 300.000,- Ft + ÁFA-ig, melynek mértékéről a szolgáltató ügyvezető igazgatója dönt 15
Tetőfelület alapterülete
(m2)

lakossági

közület

0-50

50 000 Ft

100 000 Ft

50-100

100 000 Ft

150 000 Ft

100-150

150 000 Ft

200 000 Ft

150-

200 000 Ft

300 000 Ft

d) amennyiben a fogyasztó nem kommunális szennyvizet bocsát a csatornába 100.000,- Ft
+ ÁFA-tól 1.000.000,- Ft + ÁFA-ig, melynek mértékéről a szolgáltató ügyvezető igazgatója dönt.

4. §

(1) A pótdíjakat a szolgáltató köteles kivetni és beszedni.
(2) A jogsértő állapotokat, annak felfedezésétől számítva 15 napon belül meg kell szüntetni,
ellenkező esetben a szolgáltató a 2-3. §-ban foglalt szankciókat ismételten érvényesítheti.

5. §
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Módosította a Képviselő – testület 25/2010. (XII.16.) sz. rendelet 6.§ - a, hatályos 2011. január 1 – től.
Módosította a Képviselő – testület 25/2010. (XII.16.) sz. rendelet 7.§ -a, hatályos 2011. január 1 – től.
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Módosította a Képviselő – testület 19/2011. (VI.17.) sz. rendelet 1.§ -a, hatályos 2011. június 17-től.
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Kiegészítette a Képviselő-testület 28/2009. (XII.17.) sz. rendelet 9.§-a, hatályos 2010. január 1-től.
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Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.16
A hatályba lépéssel egyidejűleg az 1/2007. (I.25.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Gyömrő, 2007. december 10.

Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2007. december 13

Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2012. március 9.

Varga Ernő
jegyző
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Módosította a Képviselő-testület 25/2008. (XII.19.) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2009. január 1-től.

