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Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXXVII. Törvény 7. § (1) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 15. § (7) 

bekezdésére a víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 4/1994.(II.17.) számú rendeletét 

(továbbiakban a rendelet) a következők szerint módosítja: 

11..§§..  

A rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1. A Fővárosi Vízművek Zrt által szolgáltatott ivóvíz /Lakihegy/ esetén a legmagasabb 

hatósági díjtétel:  

1.1.Az alapdíj mértéke: 

Nem lakossági ivóvíz alapdíj: 

- 0 m
3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft 

- 0 m
3
-nél nagyobb, de legfeljebb 7,5 m

3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 11.844.-

Ft 

- 7,5 m
3
-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m

3
 napi átlagfogyasztás mellett évente 

43.260.-Ft 

- 15 m
3
 napi átlagfogyasztás felett évente 70.200.-Ft 

Lakossági ivóvíz alapdíj:  

- 0 m
3
-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 163,60 Ft/bekötés/hónap, 

- 0 m
3
 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft.  

1.2. Alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj: 180,60 Ft/m
3
  

1.3. Az ivóvíz szolgáltatási díjat az alapdíjon felüli ivóvíz fogyasztási díj együttesen 

képezik. 

1.4. A megállapított ivóvíz szolgáltatási díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza. 

1.5. A nem lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztónak a Fővárosi Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságnál vezetett, a számlázás alapját képező szerződéses 

folyószámlájához tartozó bekötésein megállapított napi átlagfogyasztások összege 

alapján meghatározott és szerződéses folyószámlánként kiterhelt díjtétel.  

1.6. A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési vízmérőire, illetve mérővel nem 

rendelkező bekötések esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel.  

1.7. A nem lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyeken, társasházakon és 

lakásszövetkezeteken kívüli egyéb fogyasztók (az ivóvíz-szolgáltatás tekintetében a 

továbbiakban: nem lakossági fogyasztók) kötelesek fizetni. Nem minősül lakossági 

fogyasztónak az a magánszemély, aki ivóvizet üzletszerű tevékenységével 

összefüggésben fogyaszt. Amennyiben valamely magánszemély lakossági 

fogyasztóként és üzletszerű tevékenységével összefüggésben is fogyaszt ivóvizet, és 

ezen fogyasztások a fogyasztó által igazolta, külön bekötési vízmérővel mért vagy 

külön átalánydíjas bekötésen elkülöníthetőek, a lakossági fogyasztást a nem 

lakossági ivóvíz alapdíj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.  

1.8. A lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek 

(az ivóvíz-szolgáltatás tekintetében a továbbiakban együtt: lakossági fogyasztók) 

kötelesek fizetni.  

1.9. A nem lakossági ivóvíz alapdíj havonta kerül kiszámlázásra oly módon, hogy 

havonta z 1. §. (1) bekezdésében meghatározott ivóvíz alapján 1/12 részét számlázza 

ki a szolgáltató.” 
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22..  §§..  

E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba. 

Szigetszentmiklós, 2009. január 27. 

 

Pammerné Gaál Ágnes sk    Szabó József sk. 

jegyző     polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2009. január 27. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2009. január 28. napján kihirdetésre került. 

PPaammmmeerrnnéé  GGaaááll  ÁÁggnneess  

jjeeggyyzzőő  

 


