BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(II.01) önkormányzati r e n d e l e t e
a víziközmű-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. (Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a víziközmű-szolgáltatásról az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Balassagyarmat város közigazgatási területén a közüzemi vízellátást és
kezelést biztosító DMRV Zrt (a továbbiakban: Szolgáltató), a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra
valamint a fogyasztói közösségek megbízottaira.
2. §
A szolgáltatás díjtétele
A szolgáltatás hatósági díjának megállapítására a víziközmű szolgáltatásért felelős miniszter jogosult.
3. §
Áralkalmazási feltételek
(1) Az ivóvízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában
átalánnyal kell meghatározni.
(2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött
ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség.
(3) Az egyedi vízmérővel ellátott és szennyvízcsatorna bekötéssel rendelkező ingatlanok esetében a
szennyvíz mennyiségének meghatározásánál nem vehető figyelembe a május, június, július,
augusztus hónapokban – locsolási célú felhasználás címén – az ezen időszakhoz tartozó
vízhasználat 15 %-a.
(4) A (3) bekezdés szerinti locsolási kedvezményt azok a fogyasztók vehetik igénybe, akiknek az e
rendelet mellékletét képező minta szerinti fogyasztói igénybejelentését a szolgáltató
nyilatkozatával visszaigazolta és nincs vízdíj tartozása.
4. §
(1) Az illegálisan vizet vételező, vagy a szennyvízelvezető közcsatornába illegálisan szennyvizet vagy
csapadékvizet (továbbiakban együtt: szennyvíz) kibocsátó fogyasztó az illegális fogyasztás után,
a fogyasztáskor érvényes szolgáltatási díj megfizetése mellett, pótdíjat köteles a szolgáltatónak
megfizetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj számításának időalapja: a legális fogyasztás
helyreállítása és az illegális fogyasztás megállapítását megelőző legutolsó leolvasás közötti
időszak, ennek hiányában legfeljebb 5 év.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj számításának mennyiségi alapja: az illegális
fogyasztás megszüntetését követő legális fogyasztás első három hónapja alapján mért
átlagfogyasztásnak, az illegális fogyasztás időtartamára vetített arányos része.

4/A. §
Értelmező rendelkezések
(1) Illegális fogyasztás: E rendelet szerint illegális fogyasztásnak minősül a meglévő szerződéstől
eltérő, illetve szerződés nélküli fogyasztás annak ellenére, hogy a szolgáltató és a fogyasztó
között az ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetés szolgáltatásra irányuló jogviszony a szolgáltatás
igénybevételével létrejött.
(2) Pótdíj: Az illegális fogyasztás után, a szolgáltató felé, a szolgáltatási díjon felül fizetendő,
időarányos díj. A pótdíj összege naptári évenként 10 ezer Ft, de legfeljebb 5 évre 50 ezer Ft.
5.§
Vegyes és záró rendelkezések
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló, jelenleg hatályos 38/1995. (lV.5.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
(2) Ez a rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 49/2001. (XII.21.) számú
önkormányzati rendelet valamint az azt módosító 28/2002 (XII.20.), 25/2003 (XII.19.), 38/2004
(XII.17.), 32/2005 (XII.22.), 42/2006 (XII.21.), 40/2007. (XII.20.), 37/2008 (XII.20.), 33/2009 (XI. 1.)
14.§-a, 48/2009 (XII.22.), 4/2010 (I.27.), 9/2011 (III.1.) továbbá a 45/2011 (XII.23.) rendeletek
hatályukat vesztik.
6.§
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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