
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  

 

19/2008. (XII. 19.)  ÖR. RENDELETE 

 

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZÉRT 

FIZETENDŐ DÍJAKRÓL 

 
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelettel, 25/2009. 

(XII.23.) ÖR. rendelettel, 19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel valamint 14/2011. 

(XII.23.) önkormányzati rendelettel.) 

 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról 

szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 

 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén a közüzemi 

vízműtől szolgáltatott ivóvíz (továbbiakban: ivóvíz) szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra. 
 
 
 

2.§ 

 

A fogyasztók köre 
 

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából  

fogyasztó: az ivóvíz szolgáltatásba bekötött ingatlan tulajdonosa és egyéb jogcímen 

használója. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti fogyasztók közül: 

 

a) lakossági díj fizetésére köteles az a fogyasztó, aki lakossági víz és háztartási  

vízszükséglete kielégítésére veszi igénybe a szolgáltatást. 

 

b) közületi díj fizetésére köteles az a) pontban nem említett összes fogyasztó. 

 

(3) Azoknál az ingatlanoknál, ahol a fogyasztó a szolgáltatás jellege miatt vegyes 

fogyasztó, tehát lakossági és közületi felhasználás együttesen jelentkezik, a 

tevékenység megkezdésével egyidejűleg mellékvízmérőt kell felszerelni. 

 

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére 

szolgáló vízmérő. 
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b) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére 

szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő. 
 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja 

 

3.§ 

 

Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás díját e rendelet 

melléklete tartalmazza. 

 

 

4.§ 

 

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget a hitelesített ivóvízmérőn, illetve 

mellékvízmérőn (a továbbiakban együtt: vízmérő) mért vízmennyiség alapján kell 

megállapítani. 

 

(2) A felhasznált ivóvíz mennyiségének mérésére szolgáló vízmérők hitelesítéséről a 

tulajdonos köteles gondoskodni. 

 

(3) Hiteles vízmérő hiányában a díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget 

átalánnyal kell meghatározni. 

 

(4) E rendelet alkalmazásában 

 

ivóvízmérő: a külön jogszabály szerinti, az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz 

mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz (így például 

készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait. 
 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

5.§ 

 

Az ivóvíz szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a kapcsolódó egyéb fogalmakat 

a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a közműves ivóvízellátásról és a 

közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

 

6.§ 

 

(1) E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagydorog Nagyközség 

Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz 

hatósági áráról szóló 5/1996.(XII.17.) ÖR sz. rendelete valamint annak módosításai 

(12/1997. (XII. 16.) ÖR. sz. rendelet, 12/1998. (XII. 15.) ÖR. sz. rendelet, 18/1999. 

(XII. 1.) ÖR. sz. rendelet, 2/2003. (II. 1.) ÖR. sz. rendelet, 12/2004. (VII. 1.) ÖR. 

rendelet, 12/2005. (XI. 7.) ÖR. rendelet, 17/2006. (XII. 12.) ÖR. rendelet, 14/2007. 

(XII. 28.) ÖR. rendelet). 

 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
1
 

 

Nagydorog, 2008. december 15. 

 

 

Dobri István sk. dr. Sátor Vera sk. 

polgármester jegyző 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Nagydorog, 2008. december 19. 

dr. Sátor Vera sk. 

       jegyző 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül. 

Nagydorog, 2012. január 3. 

 

dr. Sátor Vera 

      jegyző 

                                                 
1
  Beiktatta: 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelet 2. § (7) bek. Hatályos: 2009. október 1-től. 
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Melléklet 

 

a 19/2008. (XII. 17.) ÖR. rendelethez
2
 

 

 

 

A KÖZÜZEMI VÍZMŰBŐL SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ DÍJA 

 

 

Fogyasztó  Díj 

Lakossági 234,- Ft/m
3 

+ ÁFA 

Közületi 313,- Ft/m
3 

+ ÁFA” 

 

 

 

                                                 
2
 Módosította: 14/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet Melléklete. Hatályos: 2012. január 1-től. 


