
Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2011.(XII. 22.) önkormányzati rendelete 

az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról 

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. 

évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:  

 

1. § 

 

Általános rendelkezések 

 

(1) Gönyű község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatást a „PANNON-VÍZ” Víz-, 

Csatornamű és Fürdő Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja. 

(2) Gönyű község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatási díjalapja a fogyasztóhoz 

felszerelt vízórán mért fogyasztás. 

(3) Azon fogyasztási helyekre, ahol a fogyasztó önhibáján kívül vízmérő nem szerelhető, e 

rendelet 1. számú mellékletében meghatározott fogyasztási mennyiség az irányadó. 

(4) A közkifolyóknak és tűzcsapoknak nem háztartási vízszükséglet (pl.: építkezés, gépkocsi 

mosás, stb.) kielégítése céljából – a polgármester és a Szolgáltató hozzájárulása alapján – 

történő igénybe vétele esetén, a vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, 

átalánnyal, vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapításának a 

módjáról a polgármester a hozzájárulásában határoz. A felhasznált vízdíját ez esetben a 

hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie. 

(5) Az alapdíjakat és a szolgáltatási díjakat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

2. § 

 

Értelmező rendelkezések 

 

A rendelet alkalmazásában: 

 

a) Fogyasztás: ivóvíz vételezése. 

b) Lakossági fogyasztás: 

ba) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a közüzemi vízműből szolgáltatott 

ivóvizet kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, 

továbbá 

bb) az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakástól műszakilag el nem különített 

telephelyén vállalkozást folytat, de a vállalkozási célú ivóvíz-felhasználás a lakó-

üdülőingatlan vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek mértékét nem haladja 

meg, továbbá 

bc) az a vízhasználat, amikor a természetes személy ivó- és háztartási szükségletének 

kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja. 

c) Intézményi fogyasztás: 

ca) az önkormányzat és intézményei vízhasználata,  

cb) az a vízhasználat, amikor az önkormányzati hivatalok, intézmények az ivóvizet közfeladat 

ellátása során használják fel, illetve a hőszolgáltató által a lakosságnak és jelen fogyasztói 

csoportba tartozó szervezeteknek szolgáltatott melegvíz előállításához szükséges ivóvíz, 
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cc) az a vízhasználat, amikor az egyházi, alapítványi hivatalok, intézmények, továbbá, amikor 

az orvosi rendelők az ivóvizet közfeladat ellátása során használják fel. 

d) Közületi fogyasztás: az a vízfogyasztás, ami nem minősül sem lakossági, sem intézményi 

fogyasztásnak. 

 

3. § 

 

Szabálytalan víziközmű-használat 

 

(1) Gönyű község közigazgatási területén a fogyasztó szabálytalanul használja a 

víziközműveket, ha 

a) ivóvízbekötést (csatlakozást) létesít a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, továbbá ivóvizet 

vételez a vízmérő megkerülésével vagy kiiktatásával, továbbá a mérés befolyásolásával (a 

mérés befolyásolását valószínűsíti, ha a vízmérőn az illetéktelen beavatkozás, leszerelés 

céljából felszerelt zár, plomba sérült); 

b) az ivóvíz közműhálózatba kapcsolt házi ivóvíz hálózatot helyi (egyedi) vízbeszerzéshez 

kapcsolt vezetékkel (hálózattal) összeköti; 

(2) Szabálytalan közműhasználat megállapítása esetén a fogyasztó a szabálytalanul vételezett 

ivóvíz díját a szabálytalan közműhasználat kezdetétől, a szabálytalanság megszüntetéséig 

terjedő időszakra köteles megfizetni a Szolgáltató számlája ellenében. 

(3) Amennyiben a fogyasztó a szabálytalan közműhasználat kezdetét hitelt érdemlően nem 

bizonyítja, a szabálytalan használatot a feltárás napjától számított 12 hónapra eső időtartamra 

kell megállapítani. 

(4) A szabálytalan közműhasználat időszakára eső ivóvíz-mennyiséget a Szolgáltató a 

mindenkor érvényes ivóvíz-szolgáltatási díj háromszorosával számlázza. 

(5) A szabálytalanság időszakára eső ivóvíz-szolgáltatási díj meghatározása során, a 

mennyiség-számításnál jelen rendelet 1. számú melléklete szerint kell eljárni, amit 

csökkenteni kell az ivóvízórán mért mennyiséggel.  

 

4. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közüzemi ivóvíz-

szolgáltatás 2011. évi díjának megállapításáról szóló 19/2010. (XII.16.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 Major Gábor dr. Kállai Erik 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: Gönyű, 2011. december 22. 

  dr. Kállai Erik 

  jegyző 
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20/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

 

Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek 

 

1. Beépített ingatlanok (telkek) 

1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap 

1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap 

1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap 

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap 

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap 

1.6. épületen belül, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 

1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű 

(fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap 

1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételesvízmelegítővel 

150 l/fő/nap 

1.9. mint 1.8., de központi meleg vízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű 

egyedivízmelegítővel 180 l/fő/nap 

 

2. Gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó 

 

3. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap 

 

4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 

30 l/fő/nap. 

 

5. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében 

az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra 

(május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz-szolgáltatási díjat felszámítani. 

 

*vízöblítéses WC nélkül 
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20/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 

 

 

1. Alapdíj 

 

Lakosság Intézmény Közület

átalánydijas 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA

NA 13 mellékvízmérő 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA

NA 13 vízmérő 270 Ft/hó + ÁFA 270 Ft/hó + ÁFA 280 Ft/hó + ÁFA

NA 20 mellékvízmérő 650 Ft/hó + ÁFA 650 Ft/hó + ÁFA 1 100Ft/hó + ÁFA

NA 20 vízmérő 1 035 Ft/hó + ÁFA 1 035 Ft/hó + ÁFA 1 100 Ft/hó + ÁFA

NA 25 mellékvízmérő 1 370 Ft/hó + ÁFA 1 370 Ft/hó + ÁFA 2 010 Ft/hó + ÁFA

NA 25 vízmérő 1 950 Ft/hó + ÁFA 1 950 Ft/hó + ÁFA 2 010 Ft/hó + ÁFA

NA 30 vízmérő 2 730 Ft/hó + ÁFA 2 730 Ft/hó + ÁFA 2 840 Ft/hó + ÁFA

NA 40 vízmérő 5 450 Ft/hó + ÁFA 5 450 Ft/hó + ÁFA 5 700 Ft/hó + ÁFA

NA 50 vízmérő 10 890 Ft/hó + ÁFA 10 890 Ft/hó + ÁFA 11 400 Ft/hó + ÁFA

NA 65 vízmérő 12 960 Ft/hó + ÁFA 12 960 Ft/hó + ÁFA 13 550 Ft/hó + ÁFA

NA 80 vízmérő 14 960 Ft/hó + ÁFA 14 960 Ft/hó + ÁFA 15 670 Ft/hó + ÁFA

NA 100 vízmérő 20 400 Ft/hó + ÁFA 20 400 Ft/hó + ÁFA 21 380 Ft/hó + ÁFA

NA 150 vízmérő 27 200 Ft/hó + ÁFA 27 200 Ft/hó + ÁFA 28 500 Ft/hó + ÁFA

NA 200 vízmérő 38 880 Ft/hó + ÁFA 38 880 Ft/hó + ÁFA 42 760 Ft/hó + ÁFA  

 

2. Fogyasztástól függő m3 díj  

 

a.) Lakosság: 195 Ft/m3 + ÁFA 

b.) Állami, önkormányzati és egyéb intézmények: 195 Ft/m3 + ÁFA 

c.) Közület: 225 Ft/m3 + ÁFA 

 

3. Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitást részben vagy egészben 

közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez viszonyított 

vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket vehet igénybe: 

 

50 000 m3 alatt    20 % 

50 001-100 000 m3  -ig   25 % 

100 001-200 000 m3  -ig    30 % 

200 001 m3  fölött     35 % 

 


