
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 

a közkifolyók használatának rendjéről 
 

Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13. § (1) bekezdés 11) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendeleteinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásait a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya Felsődobsza község közigazgatási területén kiterjed mindazokra a 
fogyasztókra, akik a közüzemi vízellátást közkifolyókról veszik igénybe. 

2. § (1) A közkifolyók vizét – háztartási szükséglet céljára – rendszeresen igénybe vehetik a 
közműves vízellátásba be nem kötött ingatlanok lakói, vagy azok a lakók, akiket a közműves 
vízellátásból a szolgáltató kikötött. 

(2) A közkifolyókról csak szabad kifolyással lehet vizet vételezni, a közkifolyókra toldalék, 
gumicső felszerelése tilos. 

(3) A közkifolyókról vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használni 
tilos. 

(4) Az ivóvíz-szolgáltató és a polgármester hozzájárulása szükséges a közkifolyókon kifolyó 
víz, nem háztartási vízszükséglet kielégítésére céljára, illetőleg a víznek a közterületen lévő 
tűzcsapról nem tűzoltási célra történő igénybe vételéhez. 

(5) A (4) bekezdés szerinti vízfogyasztás utáni díjat átalánnyal kell megállapítani, amit az 
önkormányzat házipénztárába kell befizetni. 

(6) Amennyiben a közkifolyók nem ivóvíz szükséglet kielégítése céljára történő igénybe 
vétele nem a (4) bekezdésben meghatározott módon történik, abban az esetben a vízi-
közműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz illegális vételezése történik. 

(7) A tűzcsapról, közkútról ideiglenes rácsatlakozással illegálisan vételezett vízmennyiség 
ellenértékét – amennyiben a jogtalanul igénybe vett vízmennyiség nem határozatható meg – 
10 m3 vízmennyiség alapul vételével, az aktuális vízdíj 5-szörös  értékével kell meghatározni. 

3. §(1) A településen lakóhellyel rendelkező személyek, akiknek a használatában lévő 
lakáscélú ingatlanára nincs bevezetve a vezetékes ivóvíz, vagy a közműves vízellátásból a 
szolgáltató kikötötte (a továbbiakban: a közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó) az 
önkormányzat részére a közkifolyó használatáért vízdíjat kötelesek fizetni. 

 (3) A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztók körét az önkormányzat állapítja meg és 
erről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban az a személy kerül rögzítésre, akinek lakóhelye 
legfeljebb 300 m-es körzetén belül a közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó közkifolyó 
található és megfelel a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltétel valamelyikének. 

 



4. § (1) A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztó az 1. függelék szerinti nyomtatványon 
köteles nyilatkozni a közkifolyó használatáról és a vízfogyasztás díjának fizetési módjáról. A 
nyilatkozat megtagadása nem akadálya a közkifolyó használati vízdíj fizetési kötelezettség 
keletkezésének. 

5. § (1) A közkifolyókról fogyasztott víz díját – a közkifolyó használatában fogyasztó – az 
önkormányzat felé, háztartásonként 30 liter/fő/nap vízátalány figyelembe vételével tartoznak 
fizetni. 

(2) A közkifolyó használati vízdíj egységára megegyezik az ivóvíz-szolgáltató által a 
lakossági fogyasztók részére számázott mindenkori egységárra. 

(3) A közkifolyó használati vízdíj havi összegét minden hónap 5. napjáig kell az 
önkormányzat által kibocsátott számla alapján az önkormányzat javára megfizetni. 

 (4) Amennyiben a fogyasztó a befizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy 15 
napon belül a jegyző felhívja a fogyasztó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének 
teljesítésére. 

(5) Ha a fogyasztó a befizetési kötelezettségének a felszólítás után sem tesz eleget, a jegyző 
gondoskodik a díjhátralék adók módjára történő behajtásáról. 

6. § Az önkormányzat a közkifolyó használati vízdíj megfizetését ingatlanonként vizsgálja. A 
megfizetni elmulasztott vízdíjból keletkezett hátralék megfizetésére az ingatlan tulajdonosa 
és bejelentett lakosa(i) egyetemlegesen kötelesek. 

7. § Mentes a közkifolyó használati vízdíj megfizetése alól, akinek az ingatlanán belül a 
vízellátás működő házi vízművel biztosított. Házi vízi közműnek csak az igazoltan 
egészséges ivóvíz előállítására alkalmas közművek tekinthetők. 

8. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

Luterán András        Dr. Lerch Ernő Ottó 

  polgármester          jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Felsődobsza, 2016. december 5. 

 
Dr. Lerch Ernő Ottó 
          jegyző 
 
 



1. függelék 
A közkifolyók használatának rendjéről szóló 
12/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott, ……………………………..mint Felsődobsza……………………….. utca 
……szám……hrszú ingatlan tulajdonosa /bejelentett lakosa, nyilatkozom, hogy az ingatlanra 
a vezetékes ivóvíz nincs bevezetve/ a közműves vízellátás kikötésre kerül, és a közterületen 
elhelyezett  közkifolyóról: 

 
 

1. � háztartási célra rendszeresen vizet vételezek és az állami tulajdonú közüzemi vízműből 
szolgáltatott ivóvízért, a …./2016. (….) számú önkormányzati rendeletben, 30 liter/fő/nap 
vízfogyasztás alapján a vízdíjat megfizetem. 

 
 

2. � háztartási célra vizet nem vételezek, mivel egészséges ivóvíz vételezésre alkalmas házi 
vízművel (ásott, vagy fúrt kút) rendelkezem. Az ivóvíz egészséges minősítését igazoló 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya és a Borsodvíz Zrt. által kiállított tanúsítványt mellékelem. 

 
 
(A megfelelő válasz a négyzetbe tett x-szel jelölendő.) 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti ingatlanban 
 

a.) lakóhellyel rendelkező (bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely) személyek száma az 
ingatlanban: 

 
……………………fő 
 

b.) lakóhellyel nem rendelkező személyek száma az ingatlanban: 
 

……………………fő 
 

 
 
 
Kelt: Felsődobsza,…………………… 
 
 
 
……………………………………………. 
 

tulajdonos/bejelentett lakos    
 


