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Az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi 
LXXXVII. törvény 2. §. B. mellékletében foglalt 

felhatalmazás alapján Arló Nagyközség Önkormányzati 
Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. §. 
 
 

 A rendelet hatálya kiterjed Arló nagyközség 
közigazgatási területén működő közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvizet használó valamennyi jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
„személyre”, gazdálkodó egységre, (továbbiakban 

egyéb vízhasználó), valamint lakossági 
vízfogyasztókra. 

 
2. §. 

 

 A közkifolyón fogyasztott vízdíjat az Önkormányzat 
fizeti a szolgáltatónak számla alapján, melyet a 
lakosságtól beszed. 

 
A tüzi-vizet az Önkormányzat fizeti meg a 

szolgáltatónak a megkötött szerződés szerint. 
 

3. §. 

 
(1) A közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízmennyiségért 

516.- Ft/m3 díjat kell fizetni.1 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj az általános 

forgalmi adót nem tartalmazza. 
 
 

                                            
1 A 23/2011. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított 
szöveg. Hatályos: 2011. december 30-tól. 



4. §. 
 

(1) 
 
 

(2) 
 

 
 
 

(3) 

Az ivóvíz díja a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő 
alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza. 
 

A 3. §-ban megállapított vízdíjat a szolgáltatónak a  
lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell 

csökkenteni, amilyen mértékű támogatást a díj 
mérséklése céljából kap. 
 

A 3. §. (1) bekezdésében megállapított vízdíj 
megfizetéséhez a lakossági fogyasztók részére az 
önkormányzat 2007. január 1-jétől 65,- Ft/m3 

támogatást biztosít.2 
 

 
5. §. 

 

  
 A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget 

vízmérővel kell mérni, vízmérő hiányában az 1. számú 

melléklet és a 6. §. szerinti átalánnyal kell 
meghatározni. 

 
6. §. 

 

(1) A lakossági vízfogyasztás átalánymennyiségeit 
átlagostól eltérő körülmények esetén a következők 

szerint kell megállapítani: 

 a./ ha az egyes lakossági fogyasztók 
vízfogyasztásának egyedi körülményei 

(adottságai) nem felelnek meg mindenben az 
átalánymennyiség megállapításánál alapul vett 
feltételeknek (1. számú melléklet 1.2-1.9. 

pontok), a fogyasztóra érvényes átalány eggyel 
alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani. 

  
 b./ ha a településen elrendelt vízfelhasználási 

korlátozás locsolási, illetőleg gépkocsi-mosási 

tilalmat is tartalmaz, a korlátozás időtartamára a 
locsolási, illetőleg a gépkocsi-mosási 
vízfogyasztásért (1. számú melléklet 2-3. pontok) 

vízdíj nem számlázható 
  

 c./ ha a településen a közműves víztermelés és 

                                            
2 A 7/2007.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított szöveg. 
Hatályos: 2007. február 26-tól. 



szolgáltatás, illetőleg a lakossági vízfogyasztás az 
országos jellemzőktől lényegesen eltér (pld. a 

vízmű által termelt és vásárolt vízmennyiség nem 
fedezi a normában előírtak alapján – éves 
időszakban – meghaladná a vízközmű által 

termelt és vásárolt vízmennyiség mértékét, a 
lakossági vízfogyasztás valódi mértékének 

érvényesülése érdekében a számlázásnál az 
átalánymennyiségeket települési együttható 
meghatározásával kell helyesbíteni.) 

   
(2) A vízmű az előző évi tényleges termelési és vásárlási 

adatok alapján határozza meg a vízmennyiség vagy a 

lakossági vízfogyasztás sajátosságai miatt a települési 
együtthatót. 

 
(3) A települési együttható meghatározás a 

következőképpen történik: 

 
 a./ a vízmű által termelt víz mennyiségéből le kell 

vonni a vízmérés alapján számlázott 

vízfogyasztás és a nem lakossági 
átalánymennyiségek alapján a számlázott 

vízmennyiségek együttes értékét, 
 

 b./ az ezek után fennmaradó termelt 

vízmennyiséget csökkenteni kell a vízmű 
tényleges műszaki állapotának (adottságainak) 

és szolgáltatási körülményeinek megfelelő 
hálózati veszteség mértékével, 
 

 c./ e vízmennyiség (egy tört képletében, mint 
számláló) és a lakossági vízfogyasztás 
átalánymennyiségei alapján a lakosság részére 

számlázható vízmennyiség (mint a tört nevezője) 
hányadosa alkotja a települési együtthatót. 

 
(4) Az így nyert települési együtthatóval (amely 1,0-nél 

nagyobb nem lehet) a számlázásnál minden lakossági 

átalánydíjas fogyasztó vízfogyasztását meg kell 
szorozni. Az így nyert mennyiséget kell a fogyasztó 

terhére számlázni.  
 

  

 7. §.  
 
(1) 

 
 

 
A közműhálózatba be nem kötött ingatlan-

tulajdonosoknak a közkifolyó használatáért 50 % 
vízdíjat kell fizetni, amennyiben a lakásba saját kútról 



 
 

(2) 
 
 

 
(3) 

be van vezetve a víz.  
 

Nem kell közkifolyó használat után vízdíjat fizetni 
annak az ingatlantulajdonosnak, akinek a telekhatára 
a közkifolyótól 150 m-től távolabb van. 

 
Az önkormányzat méltányosságból elengedheti a 

vízdíjat kérelemre, amennyiben a kérelmező egyedül 
élő I-II. csoportú rokkant, vagy ágyhoz kötött beteg 
személy.  

 
A méltányossági esetekben a hatáskört a 
polgármester gyakorolja. 

 
 

8. §. 
  
 Azon ingatlantulajdonosok, akik nem fizetnek a 

közkifolyó használatáért vízdíjat – kivéve a 
méltányosságból felmentetteket – és jogtalanul 
használják a közkifolyót, a Polgármesteri Hivatal 

köteles szabálysértési eljárást indítani. 
 

 
9. §. 

  

(1) 
 

 
 
(2) 

E rendelet 2001. október 1-én lép hatályba, 
kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 

gondoskodik.  
 
A rendelet hatálybalépésével az önkormányzat a 

lakossági közkifolyón történő vízfogyasztásról, a 
bérlakások víz és csatornadíjáról szóló 5/2001. (I.29.) 
számú rendeletét hatályon kívül helyezi.  

 
 

 
Zsigrai Árpád sk.                           Elekné Almási Ibolya sk. 
polgármester                                  jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve:  
2001. október 1. 
A kiadmány hiteléül: 

 
 
Solymosi Katalin 

főtanácsos 
Arló, 2012. április 19. 



 

1. számú melléklet 
 
Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 1.    beépített ingatlanok (telkek)   

   1.1  udvari csappal  40 l/fő/nap 

   1.2  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal   60 l/fő/nap 

   1.3  mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  75 l/fő/nap 

   1.4  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal   65 l/fő/nap 

   1.5  mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-
vel 

 80 l/fő/nap 

   1.6  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-
vel 

 95 l/fő/nap 

   1.7  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-
vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

 120 l/fő/nap 

   1.8  mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai 
áramfelvételes vízmelegítővel 

 150 l/fő/nap 

   1.9  mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott 
fűtésű egyedi vízmelegítővel 

 180 l/fő/nap 

 2.    házikert locsolás   

     az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 
50%-ának alapulvételével 

 1 l/m2/nap 

 3.    gépkocsimosás (tömlővel)  400 l/szgk/hó 

 4.    állatállomány itatása számos állatonként  40 l/db/nap 

 5.    közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es 
körzetben lakók száma szerint 

 30 l/fő/nap 

 6.    a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, 
üdülők, házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított 
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-
szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani 

  

 


