
 1 

Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2010. (I.15.) rendelete 

az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb 

hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. 
(II.08.) rendelet mellékleteinek módosításáról 

 
1. § 

 
Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 
3/2007. (II.08.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének a.) pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
„a.) a Fővárosi Vízművek Zrt. 
Az ivóvíz szolgáltatási díjat (ivóvízdíjat) az ivóvíz alapdíj és az ivóvíz alapdíjon felüli ivóvíz 
fogyasztási díj együttesen képezik. 
- Nem lakossági ivóvíz alapdíj: 
- 0 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 0 Ft, 
- 0 m3-nél nagyobb,de legfeljebb 7,5 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 11.760.- Ft + ÁFA, 
- 7,5 m3-nél nagyobb, de legfeljebb 15 m3 napi átlagfogyasztás mellett évente 42.960.- Ft + ÁFA, 
- 15 m3-nél napi átlagfogyasztás felett évente 70.200.- Ft + ÁFA, 
 
- Lakossági ivóvíz alapdíj:  
- 0 m3-nél nagyobb tárgyidőszaki fogyasztás mellett 150.- Ft/bekötés/hónap + ÁFA, 
- 0 m3 tárgyidőszaki fogyasztás mellett az adott időszakra vonatkozóan 0 Ft. 
- Az ivóvíz fogyasztási díj mértéke: 182,3.- Ft/m3 + ÁFA.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 1. számú mellékletének b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„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. 
A lakossági ivóvíz alapdíj a fogyasztó bekötési vízmérőire, illetve mérővel nem rendelkező 
bekötések esetén a bekötésre kiterhelt díjtétel. 
A nem lakossági ivóvíz alapdíja 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 igazoltan, külön bekötési vízmérővel mért vagy 
külön átalánydíjas bekötésen elkülöníthetőek, a lakossági fogyasztást a nem lakossági ivóvíz 
alapdíj számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 
A lakossági ivóvíz alapdíjat a magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek (az ivóvíz-
szolgáltatás tekintetében a továbbiakban együtt: lakossági fogyasztók) kötelesek fizetni. 
A nem lakossági ivóvíz alapdíj havonta kerül kiszámlázásra oly módon, hogy havonta az ivóvíz 
alapdíj 1/12 részét számlázza ki a szolgáltató.” 
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3. § 
 

A Rendelet 1. számú mellékletének c.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„c.) DMRV Zrt-csatornadíj: 499.- Ft/m3+ÁFA” 
 

4.§ 
 

A Rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
 

3. számú melléklet 
 
„A 22/2009. (XII.29.) KvVM rendelet alapján: 

 
 

Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- 
és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai 

  Ivóvíz  Csatorna 

   Alapdíj,  
fogyasztási  
helyenként  
(Ft/hónap) 

 Fogyasztási  
díj  

(Ft/m
3
) 

 Alapdíj,  
fogyasztási  
helyenként  
(Ft/hónap) 

 Fogyasztási  
díj  

(Ft/m
3
) 

 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  (Vác)  200  234  270  273 

 
Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- 

és csatornahasználat legmagasabb nem lakossági díjai 
 

    Ivóvíz      Csatorna   

   Bekötési  
vízmérő  
átmérője  

(mm) 

 Alapdíj,  
fogyasztási  
helyenként  
(Ft/hónap) 

 Fogyasztási  
díj  

(Ft/m
3
) 

 Bekötési  
vízmérő  
átmérője  

(mm) 

 Alapdíj,  
fogyasztási  
helyenként  
(Ft/hónap) 

 Fogyasztási  
díj  

(Ft/m
3
) 

 Duna Menti Regionális  13-20 200  234  13-20  270  273 

 Vízmű Zrt.  25-32  600    25-32  810   

 (Vác)  40-50  1.800    40-50  2.430   

   65-100  5.400    65-100  7.290   

   150-200  16.200    150-200  21.870   

 
A víziközmű szolgáltató társaságoknak történő ivóvíz-értékesítés legmagasabb díjai 

 

Átadó vízmű és vízbázis 
 Átadott mennyiség  

ezer m
3 

 Átadási díj  

Ft/m
3 

 Átvevő vízmű 

 Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
(Vác)  
- kerepestarcsai 

 - 100  
100 felett 

290  
145 

 Szilasvíz Kft. 

 - nyugat-nógrádi   - 900  
900 felett 

 166 
83 

 Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft. 
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5. § 
 
(1) A rendelet 2010. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 
legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2007. (II.08.) 
rendelet mellékleteinek módosításáról szóló 1/2009. (I.30.) rendelet hatályát veszti.  
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a 
jegyző gondoskodik. 
 
Szigetmonostor, 2010. január 14. 

 
 
 
 
 
Molnár Zsolt    dr. Bottlik Gyula 
polgármester                   mb. jegyző 

 
 
 
 

A rendelet kihirdetve 2010. január 15. 
 
                           
 
 
               dr. Bottlik Gyula 

                                                        mb. jegyző 

 


