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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(II. 29.) önkormányzati rendelete
a közműves ivóvíz ellátásról és szennyvízelvezetésről, valamint a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a közműves ivóvízellátásról és
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendeletben, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Medgyesegyháza közigazgatási területén lévő, és az
Önkormányzat tulajdonát képező víziközművek által szolgáltatott ivóvízre és a víziközmű
által biztosított szennyvízelvezetésre, tisztításra kezelésre, illetve a szippantott kommunális
szennyvíz szállításra, tisztításra és kezelésre, valamint a szolgáltatások szabályaira.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatásokat Medgyesegyháza közigazgatási területén az
Önkormányzat által alapított, és 100 %-os tulajdonában lévő Medgyesegyházi Vízmű
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) végezheti.
(3) Szolgáltató köteles a víziközművek folyamatos és műszakilag megfelelő üzemeltetésével a
fogyasztók részére a vonatkozó szabványokban előírt és közegészségügyi szempontból megfelelő
ivóvizet szolgáltatni, illetve a településen keletkező kommunális szennyvizet a hatóság
előírásainak megfelelő tisztítási mértékre tisztítani. Ennek során a szolgáltatás ellátásához külső
vállalkozókat igénybe vehet.
Közműves ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetésre vonatkozó szolgáltatási díjak
2. §.
(1) A szolgáltatás díjának megállapítására a vonatkozó jogszabályok alapján a Szolgáltató
jogosult.

(2) A Szolgáltató által nyújtott ivóvíz- és szennyvíz szolgáltatási díj kéttényezős:
Szolgáltatási díj = alapdíj + fogyasztással arányos díj.
(3) Szolgáltató díjjavaslatát bevezetés előtt legalább 30 nappal köteles a Képviselő-testülettel,
mint taggyűléssel elfogadtatni.
3. §.
(1) Nem kell díjat fizetni a víziközmű hálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált ivóvízért.
(2) Az ivóvízdíj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget hitelesített vízmérő órával kell
meghatározni. A több külön fogyasztási egység (lakás) főmérőn mért mennyiségéből a fogyasztás
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meghatározása elsősorban almérőkkel, ennek hiányában a fogyasztók megállapodása, vagy
arányosítás alapján történik.
(3) A csatornadíj fizetésének alapja a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált és vízmérő
órával mért teljes vízmennyiség.

(4) Évente a május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban a lakossági szennyvíz
kibocsátók szennyvíz-elvezetési mennyiségét (kertlocsolás címén) a vízmérőn mért ivóvíz
fogyasztás 10 %-ával csökkenteni kell.
Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos díjak
4. §.1
Díjfizetés
5. §.
(1) A szolgáltatások díját a Szolgáltató által kiállított számla alapján kell megfizetni az
esedékesség időpontjáig. Az esedékesség időpontja: a számla kézbesítését követő 8. nap.
(2) Szolgáltató havonta köteles a szolgáltatások mennyiségét meghatározni és 15 napon belül a
számlát a fogyasztóhoz eljuttatni.
(3) A díjfizetés módja:
a./ lakossági fogyasztó esetén:
- díjbeszedőnek, vagy Szolgáltató pénztárába készpénzzel
- lakossági folyószámláról leemeléssel
- postai feladással.
b./ jogi személy esetén:
- banki átutalással
- beszedési megbízással
- postai feladással
- készpénzzel Szolgáltató pénztárába.
6. §.
(1) A Képviselő-testület felhívja Szolgáltatót, hogy:
- tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatások díját befolyásoló költségeket a
legszükségesebb szintre csökkentse
- segítse elő a Felügyelő Bizottság és a taggyűlés által felkért külső szakértők ellenőrzését
- hatékony és takarékos gazdálkodást folytasson annak érdekében, hogy a megállapított díjak csak
a legindokoltabb mértékben emelkedjenek
- a díjhátralékok behajtása érdekében tegye meg a jogszabályokban meghatározott intézkedéseket.
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(2) A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal - a szolgáltató vezetőjének felkérésével
és tájékoztatása alapján - megtárgyalja a szolgáltatásokkal kapcsolatos gazdálkodás és a díjakat
érintő intézkedésről szóló beszámolót.
Egyéb rendelkezések
7. §
(1) Az önkormányzat tulajdonát képező víziközművek létesítményeinek zavartalan működtetése
és védelme, valamint a településen a környezetvédelmi előírások érvényre juttatása érdekében
tilos:
a) a víziközmű létesítményein, a Szolgáltatón kívül másnak beavatkozást, szerelést végezni,
b) a szennyvízhálózat rendszerébe mérgező anyagot, veszélyes hulladéknak minősülő vegyi
anyagot, hígtrágyát és csapadékvizet bevezetni,
c)- d)2,
e) az ivóvízhálózaton lévő közkifolyókra tömlőt csatlakoztatni, illetve azokról a normál háztartási
szükségletet meghaladó mennyiségű vizet felhasználni.
(2) A Képviselő-testület jóváhagyja Medgyesegyháza Város területén (Bánkút településrész
kivételével) települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervet az e rendelet 1.
mellékletében meghatározottak szerint.
(3) A Képviselő-testület jóváhagyja Bánkút településrészen a települési közműves vízszolgáltatás
korlátozásának tervét az e rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint.
(4) A vízkorlátozást a polgármester rendeli el. Az elrendelést a helyben szokásos módon ki kell
hirdetni (hirdetőtáblára kifüggesztés, kiplakátolás, kábeltévében megjelentetni) azzal, hogy az
elrendelés időpontját követően megjelenő helyi hírlapban is közzé kell tenni.
8. §.
(1) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az ivóvíz-szolgáltatás és
szennyvízkezelés hatósági díjairól szóló 4/1998. (III.25.) Ök. rendelet.
Medgyesegyháza, 2012. február 28.

Ruck Márton
polgármester
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Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző
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Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. február 29-én megtörtént.
Medgyesegyháza, 2012. február 29.
Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

