
10/2000. (III.22.) SZÁMÚ RENDELET 

A VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

AZ ALÁBBI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN: 11/2001.(IV.9), 
10/2004. (IV.27.)  , 15/2004.(V.25.)  , 19/2005.(IX.20.)  , 22/2005.(XI.29.)  , 

11/2006.(V.30.)  , 5/2007.(III.28.), 8/2008.(II.29.), 15/2008.(VII.15.), 
8/2009.(III.31.), 10/2009.(IV.22.), 17/2009.(VI.30.), 7/2010.(III.30.), 

8/2011.(IV.1.)

Tököl  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  árak  megállapításáról  szóló  –  1993.  évi  CIV. 
törvénnyel  módosított  –  1990. évi  LXXXVII.  törvény 7.§-ában kapott  felhatalmazás  alapján az 
önkormányzati  tulajdonú  vizi  közműből  szolgáltatott  ivóvízért,  illetve  csatornamű  használatáért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a következők 
szerint rendelkezik:

1.§  Az  rendelet  kiterjed  Tököl  közigazgatási  területén  vízellátást  biztosító  Tököli  Víz-  és 
Csatornamű Közhasznú Társaság (TVCS Kht.) – mint szolgáltatóra – és a szolgáltatást igénybevevő 
fogyasztókra, fogyasztói közösségek megbízottaira.

2.§ E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Lakossági fogyasztás:

- az a vízhasználat, amikor a természetes személy a TVCS Kht. által szolgáltatott ivóvizet 
kizárólag ivó- és háztartási víz szükségletének kielégítése céljára használja fel, továbbá

- az a vízhasználat, amikor a természetes személy a lakásától műszakilag el nem különített 
telephelyén vállalkozást folytat,  de a vállalkozási célú ivóvíz felhasználása a lakó-, üdülő 
ingatlanok vízfogyasztásának  figyelembe  vehető átlagmennyiségek  mértékét  nem haladja 
meg, továbbá

-  az  a  vízhasználat,  amikor  a  természetes  személy  ivó-  és  háztartási  víz  szükségletének 
kielégítése céljából kizárólag a közkifolyót használja.

2. Közületi fogyasztás: az a vízfogyasztás, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak.

3. Fogyasztó, tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa, jogszerű kezelője, valamint az ingatlant egyéb 
jogcímen (haszonélvező, bérlő) használó is.

4.  Alapellátást  biztosító  önkormányzati  intézményeknél  a  víz-  és  csatornadíj  lakossági  tarifával 
kerül kiszámlázásra.

3. §

(1) A Képviselő-testület a TVCS Kht. által szolgáltatott ivóvízért és csatornaszolgáltatásért Tököl 
közigazgatási  területén  a  tulajdonos – mellékvízmérővel  elkülönített  fogyasztás  esetén  pedig az 
érdekelt – által fizetendő díjakat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A közkifolyókról fogyasztott víz díját az önkormányzat köteles a TVCS Kht-nek megfizetni. A 
közkifolyónak  nem  háztartási  vízszükséglet  (pl.  építkezés,  gépkocsi  mosás)  kielégítés  céljából 

1

file:///P:/RENDELETEK_KONCEPC_2014_okt%C3%B3ber/egys%C3%A9ges%20szerkezet/m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok/10_2004_Temetorendelet.doc
file:///P:/RENDELETEK_KONCEPC_2014_okt%C3%B3ber/egys%C3%A9ges%20szerkezet/m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok/11_2006_temeto%20mod.doc
file:///P:/RENDELETEK_KONCEPC_2014_okt%C3%B3ber/egys%C3%A9ges%20szerkezet/m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok/22_2005_temeto%20mod.doc
file:///P:/RENDELETEK_KONCEPC_2014_okt%C3%B3ber/egys%C3%A9ges%20szerkezet/m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok/19_2005_temeto%20mod.doc
file:///P:/RENDELETEK_KONCEPC_2014_okt%C3%B3ber/egys%C3%A9ges%20szerkezet/m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sok/15_2004_temeto%20mod.doc


történő felhasználásához a TVCS Kht. előzetes hozzájárulása szükséges. A felhasznált víz díját a 
hozzájárulást kérőnek kell megfizetnie.

(3) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vizekért.

(4)1 A  tulajdonos  –  mellékvízmérővel  elkülönített  fogyasztás  esetén  pedig  az  érdekelt  –  a 
szolgáltatott csatornaszolgáltatásért fizetendő díjon felül a TVCS Kht. részére meg kell térítenie a 
közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat. A díj 
áthárítására a TVCS Kht. negyedéves bevallása alapján a következő negyedévi számlázáskor kerül 
sor.

(5)2 Az utólagos víz- és csatornahálózatra kötés közmű-hozzájárulási díja 2009. május 1. napjától: 

Igénylő (Új fogyasztó)

Nem gazdálkodó szervezet, lakás 
és egyéb ingatlan esetén

Gazdálkodó szervezet*

utólagos vízhálózatra kötés 
közmű-hozzájárulási nettó díja

100.000.-Ft/lakás  (Az  első 
lakásra)

200.000.-Ft/m3/nap
200.000.-Ft/lakás  (A  második  és 
minden további lakásra)

utólagos csatornahálózatra 
kötés közmű-hozzájárulási 

nettó díja

200.000.-Ft/lakás  (Az  első 
lakásra)

300.000.-Ft/m3/nap
300.000.-Ft/lakás  (A  második  és 
minden további lakásra)

*gazdálkodó  szervezet:  az  állami  vállalat,  az  egyéb  állami  gazdálkodó  szerv,  a  szövetkezet,  a  lakásszövetkezet,  az  európai 
szövetkezet,  a gazdasági társaság,  az európai részvénytársaság,  az egyesülés, az európai gazdasági  egyesülés,  az európai területi  
együttműködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az 
erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az 
egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó  
szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz;

(6)3 Mentesül a közmű-hozzájárulás díja alól aki

a) korábban a közmű-hozzájárulási díjat befizette,

b) aki társulati érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezett,

c) aki önerős hálózatbővítés során a törzshálózat kiépítésében, finanszírozásában részt vett 
az első lakás után,

d) aki  olyan  ingatlannal  rendelkezik,  amely  után  már  korábban  megfizették  a  közmű-
hozzájárulási díjat, de később megosztották és az érintett ingatlanon található a bekötés.

4. §

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló víz mennyiségét a bekötési vízmérővel kell meghatározni.
1 Kiegészítette a 8/2004.(III.2.) számú rendelet 2.§-a 
A (4) bekezdés szerinti szabály bevezetésének indoka az, hogy a Parlament megalkotta a 2003. évi LXXXIX. törvényt a környezetterhelési díjról,  
melynek értelmében a közüzemi csatornahálózatot üzemeltető közszolgáltatónak, jelen esetben a TVCS kht-nak a szolgáltatás árán felül a terhelés 
arányában át kell  hárítania a szolgáltatást igénybe vevőkre  a felszíni vízbe bocsátott  vízterhelő anyag után fizetendő vízterhelési díjat. Vagyis a 
negyedéves, illetve havi számla nem csak a csatornadíjat kell, hogy tartalmazza, hanem a fenti törvény által bevezetett vízterhelési díjat, ami 2006-
ban 18Ft/m3. A fogyasztók által befizetett vízterhelési díjat a TVCS Kht-nak negyedévente át kell utalnia az APEH részére, melynek egy része  
bonyolult feltételekkel visszaigényelhető.
2 Kiegészítette a 8/2004.(III.2.) számú rendelet 3.§-a, majd a 23/2004. (IX.14.) számú rendelet 1.§-a, majd a 6/2005.(III.1.) számú rendelet 2.§-a, majd  
a 7/2006.(II.24.) 2.§-a, majd a 15/2008.(VII.15.) 1.§-a, majd módosította a 10/2009.(IV.22.) számú rendelet 1.§-a
3 Kiegészítette a 10/2009.(IV.22.) számú rendelet 2.§-a
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(2)  A  vízmérők  leolvasása  közületi  fogyasztás  esetén  havonta,  a  lakossági  fogyasztás  esetén 
negyedévenként történik.

(3) Ha a díjelszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérő nem mér,  rendellenesen vagy hibásan 
működik,  illetőleg nem olvasható le,  a fogyasztott  víz mennyiségét  a megelőző 365 nap összes 
fogyasztásából  egy  napra  számított  átlagfogyasztás  és  a  meghibásodás  napjának  elfogadott 
határnapot  megelőző  legutolsó  leolvasás  napjától  eltelt  napok  számának  szorzataként  kell 
megállapítani.  A  vízmérő  meghibásodásakor  a  csatornadíj  számlázásának  alapjául  szolgáló 
vízmennyiséget is a fentiek szerint kell meghatározni.

(4) A csatornadíj  alapja  a  mért  szennyvízmennyiség,  mérés  hiányában a csatornaműbe bekötött 
ingatlanon  felhasznált  teljes  vízmennyiség,  függetlenül  attól,  hogy  annak  beszerzése  honnan 
történik.

(5) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

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

-  a  külön  jogszabály  felhatalmazása  alapján  kihirdetett  jogszabályok  szerint  az  év 
meghatározott  időszakában  (június  –  július  –  augusztus  hónapban)  a  kertes  házakban 
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, 
mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 15%-a.

(6)  A  szolgáltató  a  víz-  és  csatornadíjat  számlázni  köteles.  A  víz-  és  csatornadíj  a  számla 
benyújtásakor válik esedékessé. A fizetési mód tekintetében a fogyasztónak a szolgáltatóval kötött 
megállapodása az irányadó. A fogyasztó a kiszámlázott díjat 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. 
A határidőn túli fizetésre a szolgáltató kamatot számolhat fel.

(7) A fogyasztó személyében bekövetkezett változást az ingatlan használója köteles 3 napon belül a 
szolgáltató felé bejelenteni,  amikor  is a szolgáltató köteles az előző fogyasztóval  elszámolni.  A 
változás bejelentése után a szolgáltató az előző fogyasztóval szemben semmilyen követeléssel nem 
élhet, amennyiben a változást nem jelentették be, a jogutód köteles a fogyasztás díját befizetni.

(8) A közművezeték, illetve mérőóra meghibásodásából eredő elfolyt vízmennyiségre eső díj csak 
akkor terhelhető a fogyasztóra, ha a káresemény a fogyasztó hibájából következett be.

5.§

(1) Jelen rendelet 2000. április 1-én lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 13/1994. (VI.21.) számú rendelet hatályát veszti.

Tököl, 2000. február 23.

Hoffman Pál sk. polgármester Tóth Teréz sk. Jegyző

10/2000.(III.22.) SZÁMÚ RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE4: IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI 
DÍJ MÉRTÉKE 2011. ÁPRILIS 1-TŐL 2012. MÁRCIUS 31-IG

Szolgáltatott víz ára: Lakossági: 249,60 Ft/m3 + ÁFA

4 Módosította: 8/2004.(III.2.) számú rendelet 1.§, majd a 6/2005.(III.1.) számú rendelet 1.§-a, majd a 7/2006.(II.24.) 1.§-a, 5/2007.(III.28.) számú 
rendelet 1.§-a, a 8/2008. (II.29.) számú rendelet 1.§-a, a 8/2009.(III.31.) számú rendelet 1.§-a, a 17/2009.(VI.30.) számú rendelet 1.§-a, a 7/2010.
(III.30.) számú rendelet 1.§-a
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Közületi: 357,00 Ft/m3 + ÁFA

Szennyvíztisztítás ára:
Lakossági: 216,00 Ft/m3 + ÁFA

Közületi: 352,00 Ft/m3 + ÁFA
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