
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2007. (XII. 21.) számú rendelete,  

a 40/2008. (XII.19.), a 26/2009. (XII.04.), a 34/2011. (XII.16.) és a 17/2013.(V.31.)  rendeletekkel 
egységes szerkezetbe foglalt szövege az önkormányzati tulajdonban lévő  víziközműből 

szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú  víziközmű által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági díjának  megállapításáról 

 
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Albertirsa Város közigazgatási területén: 
a) 2 
b) az (a) pontban rögzített szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre, mint 

fogyasztóra. 
 

Értelmező rendelkezések 
2.§ 

E rendelet alkalmazásában:  
1. Fogyasztó: 
a) az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, a tulajdonos képviselője, 
b) az ingatlant egyéb jogcímen használó, ha a közüzemi szerződés nem a tulajdonossal, hanem vele 

jött létre.   
2.3  

3.4   
 

3.§ 
 

(1)5   
 
(2) A szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási 
vízszükséglet céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő 
rendszeres igénybevételéhez. A felhasznált víz díját ez esetben a hozzájárulást kérő köteles megfizetni 
a szolgáltató részére. A tevékenység ellenőrzését a szolgáltató végzi. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti vízfogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában arányosítással, átalánnyal 
vagy műszaki számítással kell megállapítani. A mennyiség megállapítás módjáról a szolgáltató javaslata 
alapján a polgármester határoz. 

 
4. §6 

 
 

 
1 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től. 
2 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 
3 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 
4 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 
5 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 
6 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 



5. §7 
 
 
 

6. §8 
 

A tengelyen szállított települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) 

leürítési, szennyvíztisztítási díja:   290,- Ft/m3 . 

 

7.§ 

 

Albertirsa Város Önkormányzata a közkifolyókon fogyasztott ivóvíz díjának megfizetését a 

fogyasztókra hárítja át. A közkifolyókon keresztül biztosított ivóvíz fogyasztást  – háztartási 
szükségletük kielégítése céljára – a közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói vehetik 
rendszeresen igénybe. 
 

Fogyasztási norma az átalány mennyiségek meghatározására: 

közkifolyókon fogyasztott víz 30 l/fő/nap. 

 

8. §. 

 

A 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. §. (5) bekezdésében foglaltak során, amennyiben a vízvezeték - 
a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő – rejtett meghibásodása 
esetén a vízfogyasztást  átalány alapján kell megállapítani,  az  átalány  mennyiségi meghatározását 
ezen rendelet 1). számú melléklete tartalmazza. 
 
 

9. §9 

 

 

10. § 

 

(1) A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV. 5.) Korm. 

rendelet 24. § (4) bekezdésének d) pontja alapján, június 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra a 

csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó 

vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni, azonban a mennyiségi 
korrekció a locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható. 

 

(2) Nem jár a kedvezmény azon fogyasztónak, akinek május 31-én fennálló, 30 napon túli díjhátraléka 

van a víziközmű szolgáltató felé. 

 

 
 

11.§ 

 
Ez a rendelet 2008. január 1-én lép hatályba, egyidejűleg Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/1994. (IV. 26.) számú rendelete, az azt módosító  
 5/2001. (III.2.) számú, a 16/2001. (VI. 29.) számú, a 20/2001. (XI. 30.) számú, a 23/2002. (XII.06.) 
számú, a 34/2003.(XII.19.) számú, a 14/2004. (IV. 30.) számú, a 43/2004. (XII. 17.) számú, a 31/2005. 
(XII. 19.) számú és a 34/2006. (XII. 29) számú rendelet hatályát veszti. 

 
7 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 
8 Módosította a 34/2011. (XII.16.) rendelet, hatályos 2011. december 23-tól.  
9 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 



  

 

                           Fazekas László   s. k.                                                             Kovács Zoltánné s. k. 

                              polgármester                                                                               jegyző 

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2013. június 10. 

 

Kovács Zoltánné dr. s. k. 

    jegyző 

 

1. számú melléklet a 29/2007.(XII.21.) számú rendelethez10 

 
 

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek 
I. 

Lakó-, üdülőtulajdonok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 

1. Beépített ingatlanok (telkek) 

1.1. Udvari csappal: 40 liter/fő/nap 

1.2. Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal 60 liter/fő/nap 

1.3. Mint 1.2., de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel: …..liter/fő/nap 

1.4. Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal: ….liter/fő/nap 

1.5. Mint az 1.4., de épületen belüli, lakásokon kívüli közös vízöblítéses WC-vel: 

80 liter/fő/nap 

1.6. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel: 95 liter/fő/nap 

1.7. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos 

fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával: 120 liter/fő/nap 

1.8. Mint az 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes 

vízmelegítővel: 150 liter/fő/nap 

1.9. Mint az 1.8., de központi melegvíz-ellátással illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi 

vízmelegítővel: 180 liter/fő/nap 

2. Házi kertlocsolás 1 liter/m2/nap 
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50 %-ának alapulvételével. 
 
3. Gépkocsi mosás (tömlővel): 400 liter/szgk/nap 
 
4. Állatállomány itatása számos állatonként: 40 liter/darab/nap 
 
5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 méteres körzetben lakók száma 
szerint: 30 liter/fő/nap 
 

 
10 Módosította a 26/2009. (XII.04.) rendelet, hatályos 2010. január 1-től. 



6. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házi kertek esetében az 1/1-
3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján, évente összesen 5hónapra (május-
szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani. 
 

II. 
Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1. Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként: 1750 liter/nap 

2. Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként: 450 liter/nap 

3. Gyógyszertárak, munkahelyenként: 80 liter/nap 

4. Szociális otthonok, férőhelyenként: 210 liter/nap 

5. Bölcsődék, férőhelyenként 135 liter/nap 

6. Óvodák, férőhelyenként: 90 liter/nap 

 
III. 

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 

1. Általános iskola, tantermenként 
1.1. zuhanyzó nélkül: 150 liter/nap 
1.2. zuhanyzóval: 600 liter/nap 
 
2. Napköziotthon, gyermekenként: 50 liter/nap 
 
3. Diákétterem, menza 
3.1. konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként: 50 liter/nap 
3.2. konyha éteremmel, adagonként: 120 liter/nap 
 

IV. 
Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átlagmennyiségei 

 
1. Filmszínházak, férőhelyenként: 8 liter/nap 
 
2. Kultúrházak 
2.1. állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként: 22 liter/nap 
2.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként: 15 liter/nap 
 
3. Közkönyvtárak, látogatók száma szerint: 8 liter/nap 
 

V. 
Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 
1. Szállodák, üdülők, ágyanként- 
 
2. Kemping, férőhelyenként 
2.1. egycsillagos: 50 liter/nap 
 
3. Motel, férőhelyenként-  
 
4. Éttermek 



4.1. melegkonyha, étkeztetés nélkül: 50 liter/adag/nap 
4.2. hidegkonyha, étkeztetés nélkül: 12 liter/adag/nap 
4.3. étterem, konyha nélkül: 75 liter/adag/nap 
4.4. étterem, konyhával: 90 liter/adag/nap 
 
5. Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként: 4 liter/nap 
 
 
 

VI. 
Sportpályák vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1. Sportolók létszáma szerint: 30 liter/fő/nap 

2. Locsolás: 3 liter/m2/nap 

3. Befogadóképesség (közönség) szerint: 3 liter/fő/nap 

 
VII. 

Egyéb vízfogyasztások figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 

1. Iroda, hivatal: 30 liter/m2/nap 
 
2. Közterületek tisztán tartása, esetenként 
2.1. burkolt közlekedési felületek locsolása: 3 liter/m2 
2.2. a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása: 5 liter/m2 
2.3. zöldterületek locsolása: 3 liter/m2 
 
- Az ivóvíz-és szennyvízdíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő üdülők, 

idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után, az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell 
felszámítani. 

 
- Az I/1-I/9. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a 

férőhelyek száma szerint kell megállapítani. 
 
- Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat a szolgáltató évenként egyszer 

köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó 
igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV., 
valamint a VI-VII. csoportokban, a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos 
igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni. 

 
- A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét a szolgáltatónak műszakilag 

megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető. 
 
 
 
 
 

 2. sz. melléklet11 

 
11 Módosította a 17/2013.(V.31.) rendelet, hatályos 2013. június 1-től 

 


