
 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2005. (XII. 22.) rendelete 

 

az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról 

szóló módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7 §.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján az önkormányzati tulajdonú vizíközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

Az e rendeletben alkalmazott fogalmak megegyeznek a közműves ivóvízellátásról és 

a köz-műves szennyvízelvezetésről szóló többször módosított 38/1995. (IV. 5.) 

Kormány rendeletben definiált fogalmakkal. 

 

2. § 

 

(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági ivóvízdíj: 

 

139,40   Ft/m3 + Áfa 

 

lakossági, és nem lakossági fogyasztók számára. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti vízdíj nem tartalmazza a mellékvízmérős fogyasztással 

kapcsolatos ügyviteli többletköltséget, mert azt a számlázási díj tartalmazza. 

(3) Nem kell díjat fizetni a víziközmű törzshálózaton lévő tűzcsapból tűzoltáshoz 

használt vízért.   

 

3. § 

 

(1) A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági szennyvízelvezetési és 

kezelési díj (továbbiakban csatornadíj): 

 

 lakossági fogyasztók számára:  190,-  Ft/m3 + Áfa 

 nem lakossági fogyasztók számára:  328,- Ft/m3 + Áfa 

 

A díjszámítás alapja az ingatlan bekötési vízmérőjén mért ivóvízfogyasztás, 

kivéve, ha az ingatlan tulajdonosa, használója hiteles szennyvízmennyiség-

mérőt épít be. Mellékvízmérős számlázás a csatornaszolgáltatás 

díjszámlázásánál is alkalmazható, a csatornadíj ez esetben sem tartalmazza a 

számlázási díjat. Nem tartalmazza továbbá a más jogszabályban (2003. évi 

LXXXIX. tv.) meghatározott vízterhelési díjat.  

(2) A bekötési vízmérőn mért fogyasztásból 10 % locsolási kedvezményt kell adni 

minden évben 4 hónapra májustól augusztusig, kivéve azon fogyasztókat, akik a 

4. § szerinti locsolási célú mellékvízmérőt szerelnek fel. A kedvezményre a 

négy havi időszak irányadó, a szolgáltató a mérőleolvasási időponthoz 

igazítottan eltérhet a kedvezményes időszak kezdetétől és végétől. 

(3) A kedvezmény csak azon fogyasztókat illeti meg, akiknek nincs lejárt 

díjtartozásuk. 



 
 

 

 

4. § 

 

(1) Az a fogyasztó, aki a házi ivóvízhálózatán a csatornaszolgáltatóval kötött 

írásbeli megállapodás alapján, a szolgáltató hozzájárulása szerint telepített 

locsolási célú mellékvízmérőn mért mennyiséget használja locsolásra, annak a 

szolgáltató az e mérőn mért fogyasztást a bekötési vízmérőn mért fogyasztásból 

levonja. 

(2) Aki az (1) bekezdés szerinti mellékvízmérős mérést alkalmazza, a 3. § (2) 

bekezdés szerinti kedvezményt nem veheti igénybe, és a locsolóvíz-felhasználás 

ez esetben is csak a 3. § (2) bekezdés szerinti nyári négy hónapra ismerhető el. 

(3) Kerti fürdőmedence mellékmérős vízhasználata akkor minősül locsolási 

célúnak, ha a telepítés körülményeiből egyértelműen kitűnik az ellocsolás, 

elszikkasztás lehetősége. Ebben a szolgáltatónak van mérlegelési joga. 

(4) A locsolási célú vízhasználatot a csatornaszolgáltató köteles rendszeresen 

ellenőrizni, locsolástól eltérő vízhasználat, illetve lejárt díjtartozás esetén a 

locsolási célú mellékvízmérőre vonatkozó megállapodást felmondhatja.  

 

5. § 

 

(1) Ha – kizárólag lakossági fogyasztó esetén - műszaki, vagy egyéb okok miatt a 

vízfogyasztás illetve csatornahasználat vízfogyasztás-mérővel nem mérhető, a 

MI-10-158-1 sz. Műszaki Irányelv 3.1.2. alapján legkevesebb 150 l/fő*nap (4,5 

m3/hó*fő) átalány is megállapítható, a díj számításakor ezt az 

átalányfogyasztást kell az ingatlanban a mindenkori hatályos jogszabályok 

alapján jogszerűen tartózkodók számával szorozni. 

(2) Átalány alkalmazása esetén locsolási kedvezmény nem érvényesíthető. 

 

6. § 

 

(1) E rendelet 2006. január 1. napjával lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a 

62/2004. (XII. 22.), 29/2000. (VII. 01.), 46/1999. (XII. 15.), 20/1995. (V. 03.), 

19/1994. (VI. 01.) rendeletek, valamint a csatornadíj támogatásáról szóló 

54/2002. (XII. 17.), 63/2004. (XII. 27.) rendeletek. 

(2) E rendelet alkalmazásában lakossági fogyasztó: a részben vagy teljesen 

lakóépületként használt házasingatlan tulajdonosa, bérlője, használója, aki az 

ingatlan fővízmérője alapján a víz- és csatornadíj-fizetésre kötelezett. 

 

Budakeszi, 2005. december 22. 

 

 

 Farkas Gyula Majorné dr. Stahácz Éva 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendeletet 2005. december 22-én kihirdettem. 

 

Budakeszi, 2005. december 22. 

 

 

 Majorné dr. Stahácz Éva 

 jegyző 


