
MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2010. (XII.14.) rendelete 

az ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízcsatorna használati díjakról 
 
 
Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. tv. 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

(1) A Pannon Víz Rt. (továbbiakban szolgáltató) által üzemeltett önkormányzati tulajdonú 
vízközműből szolgáltatott ivóvízért a magánszemélyeknek, az önkormányzatnak és 
intézményeinek a (3) bekezdésben foglaltak kivételével- Mérges községben a 2.§ szerinti 
alapdíj mellett 188 Ft/m3 nettó díjat kell fizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben nem meghatározott fogyasztóknak az ivóvízért a -(3) bekezdésben 
foglaltak kivételével – a 2. § szerinti alapdíj mellett 213 Ft/m3 nettó vízdíjat kell megfizetni. 

(3) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért. 
 

2.§ 
 

Vízmérő átmérő                                Alapdíj Ft/hó+ÁFA 
 

 
Átalánydíjas 

Lakosság 260 
Önkorm.int. 260 

Közület 270 
NA 13 
mellékvízmérő 

Lakosság 260 
Önkorm.int. 260 

Közület 270 
NA 13 vízmérő Lakosság 260 

Önkorm. int. 260 
Közület 270 

NA 20 
mellékvízmérő 

Lakosság 620 
Önkorm.int. 620 

Közület 1050 
 
NA 20 vízmérő 

Lakosság 990 
Önkorm. int. 990 

Közület 1050 
NA 25 
mellékvízmérő 

Lakosság 1310 
Önkorm.int. 1310 

Közület 1920 
 
NA 25 vízmérő 

Lakosság 1860 
Önkorm. int. 1860 

Közület 1920 
NA 30 vízmérő Lakosság 2610 

Önkorm. int. 2610 
Közület 2720 

NA 40 vízmérő Lakosság 5200 
Önkorm. int. 5200 

Közület 5450 
NA 50 vízmérő Lakosság 10400 

Önkorm. int. 10400 
Közület 10890 

NA 65 Vízmérő Lakosság 12380 
Önkorm. int. 12380 

Közület 12940 



NA 80 vízmérő Lakosság 14290 
Önkorm. int. 14290 

Közület 14970 
NA 100 vízmérő Lakosság 19490 

Önkorm. int. 19490 
Közület 20420 

NA 150 vízmérő Lakosság 25980 
Önkorm. int 25980 

Közület 27220 
 
NA 200 vízmérő 

Lakosság 37130 
Önkorm.int. 37130 

Közület 40840 
 

3.§ 
 

(1) A szennyvízelvezetés szolgáltatási díja: 
a) magánszemély, önkormányzat és intézményi fogyasztó esetében 371 Ft/m3 nettó díj. 
b) a) pontban nem meghatározott fogyasztó esetében 434 Ft/m3 nettó díj. 
c) az a) és b) pontban meghatározott fogyasztói körnek egységesen 8 Ft/m3 +ÁFA a 

környezetterhelési díj  
d) A kisnyomású rendszer üzemeltelési pótdíja 7 Ft/ m3 

(2) A csapadékvíz- elvezetés díja: 

a) magánszemély, önkormányzat és intézményi fogyasztó esetében 371 Ft/m3 nettó díj. 
b) a) pontban nem meghatározott fogyasztó esetében 434 Ft/m3 nettó díj.  

(3) A fizetendő díj az elfogyasztott ivóvízmennyiség 100% -nak és szolgáltatási díjnak a 
szorzata. 
 
Lakó-, és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 
 

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. Gépkocsi mosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó 
 
 3. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap 
 
 4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 

l/fő/nap 
 
 5. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 

1/1.1–1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra 



(május–szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani 
* Vízöblítéses WC nélkül. 

 
6. Locsolási kedvezmény 

a) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj számításánál a május 
1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó vízfogyasztás 10%-al csökkentett, 
korrigált mennyiséget kell figyelembe venni. 
b) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a fogyasztónak 
legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató részére. 
c) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak adható, aki 
rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem rendelkezik szennyvízmérővel, 
illetve locsolómérővel. 
d) A korrekció csak bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve 
általány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. 
e)Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon 
fogyasztónál utasíthatja el, akinek: 
- locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli 
egyéb alternatív-saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat-vízbeszerzési 
lehetősége van. 
- locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 napon túli 
díjhátraléka van. 

 
4.§. 

 
(1) E rendelet 2011. január 1-ével lép hatályba. 
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az önkormányzat 13/2009. (XII.15.) rendelete. 

 
 
 
 

Balázs Vince       Veilandics Eszter 
 polgármester          körjegyző 
 
 
Záradék 
A rendelet kihirdetése 2010. december 14-én megtörtént. 
 
 
 
        Veilandics Eszter 
           körjegyző 


