
Moha község önkormányzati képviselőtestület 7/2004/V.16/ számú rendelete  

az önkormányzati tulajdonú vízközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 

kezelés díjának megállapításáról 

 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§. 1.) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján moha község önkormányzata képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú vízközmű által 

biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés (továbbiakban csatornaszolgáltatás) 

megállapításáról a következő rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§. 

 

A rendelet hatálya Moha község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő közműből 

csatornaszolgáltatást biztosító Dunántúli Regionális Vízmű Rt-re(továbbiakban szolgáltató), valamint a 

szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra terjed ki. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

2.§. 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

1.) Fogyasztó     

a.) az ingatlan tulajdonosa 

b.) az ingatlan használója, ha a közüzemi szerződés vele jött létre 

 

2.) ingatlan: az egy helyrajzi számmal rendelkező földrészlet(telek). / 1997. évi LXXXVII. Tv. 2.§. 

22. pont/ 

3.) szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetőleg azon belül 

mindazon épület , épületrész, önállóan használható bérlemény, amelyek víz használata 

mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellék vízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a 

házi szennyvízhálózat biztosítja. 

4.) Szennyvízelvezető mű: a közműves szennyvízelvezetést szolgáló külön jogszabályban 

meghatározott vízi létesítmény. 

5.) Szennyvízelvezető műbekapcsolt ingatlan: amelyről a keletkező szennyvizeket részben vagy 

egészben szennyvízbekötő vezetékkel a szennyvízelvezető műbe vezetik be. 

6.) Házi szennyvízhálózat: az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló és azt a 

szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához továbbító – az 

ingatlanon lévő építmény tartozékát képző – szennyvízvezeték hálózat, annak kiegészítő elemeivel 

(így pl. szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség ellenőrző akna) együtt. 

7.) A csatornadíj alapjául szolgáló szennyvízmennyiségmérő: a szennyvizek mennyiségének mérésére 

alkalmas műtárgy, berendezés, amelyet akkreditált, kalibráló (bemérő9 laboratórium hiteles 

használati etalonnal rendszeresen ellenőriz. 

8.) Bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére szolgáló, a 

bekötővezetők végpontjára telepített vízmérő. 

9.) Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló 

vízmérő. 

 

 



A díjalkalmazás feltételei 

 

3.§. 

 

1.) a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, 

mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. 

2.) A szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a fogyasztónak kell 

gondoskodni. 

3.) Az elkülönítetten mért vízhasználatokat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik és a fogyasztói 

hely egyúttal szennyvízelvezetési hely is – az 1.) bekezdés szerint kell szennyvízként figyelembe 

venni. 

4.) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál. 

 

- az a szennyvízmennyiség, amely a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló 

szennyvízelhelyező műben vagy befogadóban nyert elhelyezést 

- űaz a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy 

egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta 

- az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 

elszivárgott 

- jelen rendelet 5.§.-ában meghatározott locsolási célú felhasználásra figyelembe vett 

ivóvízmennyiség 

 

5.) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető műbe mérés nélkül vezető és a vizet 

nem vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más 

vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles vízmérőt 

működtetni, a mért mennyiségről a szolgáltatót tájékoztatni köteles. A mért mennyiséget a 

szolgáltató jogosult ellenőrizni. 

 

A szolgáltatás díja 

 

4.§. 

 

1. a csatornaszolgáltatás díja 282 Ft/m3 + ÁFA 

2. az 1.) meghatározott díj 35,- Ft/m3 + ÁFA eszközhasználati díjat tartalmaz 

 

Locsolási kedvezmény 

 

5.§. 

 

1. május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra a csatornaszolgáltatási díj számításánál a locsolási 

célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyiségét kell 

figyelembe venni. 

2. az 1. bekezdésben szabályozott locsolási kedvezmény igénybevételére – a 3. bekezdésben foglaltak 

kivételével – mindenlakossági fogyasztó jogosult 

3. Mellékvízmérővel felszerelt kerti csapból történő vízfogyasztás esetén május 1-től szeptember 30-

ig terjedő időszakra a csatornaszolgáltatási díj számításánál a locsolási célú felhasználás miatt a 

bekötési vízmérőn mértfogyasztásnak a mellékmérőn mért vízfogyasztással csökkentett 

mennyiséget kell figyelembe venni. 

 

 



Vegyes rendelkezések 

 

6.§. 

 

A szennyvíz-szolgáltatás díj havonta kerül számlázásra. A lakossági fogyasztóknál kettő havi résszámlát 

követően a harmadik hónapban a leolvasott vízmérő alapján elszámoló számlát bocsát ki az üzemeltető. A 

szennyvízszolgáltatás díját számla ellenében fogyasztó közvetlenül a szolgáltató részére köteles 

megfizetni. 

 

7.§. 

 

Jelen rendelet 2004. május 16. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Moha, 2004. május 6. 

 

 

 

 

Kovács Sándoré Barna Endréné 

  polgármester    körjegyző 

 

 

 

                                                

 


