
Mikepércs Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2006. (XII.28.) számú KT. rendelete 
 

a vízdíjról és a szennyvízcsatorna használat díjáról 

 

amelyet módosított 19/2007. (XII.17.) sz. KT rendelet, a 2/2009. (I.22.) sz. KT rendelet, a 29/2010. 

(XII. 20.) sz. KT rendelet, valamint a 9/2011. (VI.06.) számú KT rendelet 

 

- egységes szerkezetben - 

 

Mikepércs Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló többször módosított 

1990. évi. LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vízdíjról a 

következő rendeletet alkotja. 

 

1. § 
 

(1) Mikepércs község közigazgatási területén az ivóvíz díja következő két tényezőből tevődik össze:  

a) 288,10 Ft/m
3
 üzemeltetési költség egységnyi fogyasztásra 

b) 270 Ft/hó/fogyasztási hely az állandó költségek fedezetének díja. 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A lakosság 

által fizetendő vízdíj az (1) bekezdésben megállapított díj növelve az általános forgalmi adó 

mértékével. 

(3) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért. 

 

2. § 
 

(1) A két tényezős díj alkalmazása a következő rendelkezések figyelembe vételével történik: 

a) társasházakban a 270 Ft/hó/fogyasztási hely + ÁFA, mint állandó költségek megállapításánál 

lakásonként egy vízmérő, illetve vízvételi hely vehető figyelembe.  

b) az állandó költségeket a közszolgáltatási, illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása 

alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése, illetve keletkezése hó 

közben következik be, az állandó költség fizetési kötelezettséget az időtartammal arányosan 

kell meghatározni.  

(2) A fogyasztó által fizetendő vízdíj alapja a szolgáltatási ponton felszerelt vízmérővel mért 

ivóvízmennyiség, ennek hiányában a vízdíjat az érvényes KHVM rendelet melléklete szerinti 

átalánnyal kell meghatározni. 

 

A szennyvízcsatorna használati díj
1
 

2/A. § 

 

(1) A szennyvízcsatorna hálózatot igénybevevő természetes személy, jogi személy, jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, közszolgáltató (tovább együtt: fogyasztó) a 

szolgáltatásért szennyvízcsatorna használati díjat (tovább: szolgáltatási díj) köteles fizetni. 

 

(2) A szolgáltatási díj alapdíjból, szennyvízkezelési díjból és vízterhelési díjból áll. 

 

(3) Az alapdíj mértéke változó arra figyelemmel, hogy az érintett fogyasztó házi bekötésénél műszaki 

feltétel a házi átemelő, vagy sem. A házi átemelővel érintett ingatlanok fogyasztói kedvezményes 

alapdíjat fizetnek. 

 

(4) A szennyvízkezelési díj mértéke változó aszerint, hogy a fogyasztó  
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a) közszolgáltató szervezet, természetes személy (lakos), vagy 

b)  jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

(vállalkozó). 

 

(5) A szennyvízkezelési díj alapja a fogyasztó által elhasznált ivóvíz mennyisége köbméterben 

kifejezve. 

 

(6) A vízterhelési díj valamennyi fogyasztó részére azonos mértékű. 

 

(7) A házi átemelők egy havi fogyasztását 2011. évben vélelmezett értékben, míg 2011. évet 

követően 2012. évtől a házi átemelők mért adatai alapján kell meghatározni. 

 

 

2/B. §
2
 

(1) A szolgáltatási díj mértéke: 

a) alapdíj: 

i. gravitációs házi bekötés esetén: 250.-Ft/fogyasztási hely, 

ii. elektromos átemelős házi bekötés esetén: 200.-Ft/fogyasztási hely, 

b) szennyvízkezelési díj: 

i. lakossági, közszolgáltatói: 305.-Ft/m
3
, 

ii. vállalkozói: 335.-Ft/m
3
, 

c) vízterhelési díj:5,50.-Ft/m
3
. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. A fogyasztó 

a szolgáltatási díjat, ÁFA-val növelt értékben fizeti meg a mindenkori üzemeltetőnek. 

 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-től lép hatályba.  

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Tímár Zoltán sk.                                                              Dr. Dászkál Tibor Ákos sk. 

polgármester                                                                                   jegyző 

  

Az eredeti rendelet kihirdetve: 2006. december 29-én. 

 

A rendelet a 2009. évi módosítással egységes szerkezetben kihirdetve 2009. január 23-án. 

 

 

ph.   Dr. Dászkál Tibor Ákos sk. 

jegyző 

 

 

A 9/2011. (VI.06.) számú KT rendelet kihirdetve:  

 

2011. június 7-én. 

 

ph.   Dr. Dászkál Tibor Ákos sk. 

jegyző 
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