
Tisztelt Képviselő- testület! 

A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18.§- ában foglaltaknak 
megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a Képviselő-testület elé: 
Taktaszada községben az ivóvíz-szolgáltatást biztosító Borsodvíz Zrt. 2013. november 25. 
napi kimutatása szerint 538 fogyasztó van bekapcsolva a közműves ivóvíz-ellátás 
rendszerébe. A működő közkút 48 db. A közkifolyót 86 db ingatlan tulajdonos vagy használó 
veszi igénybe, ami 295 fő lakost érint. Az Önkormányzat Képviselő- testülete az ivóvíz 
legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló rendeletében szabályozta, hogy kik 
vehetik igénybe rendszeresen a közkifolyók vizét, és a vízmennyiséget  átalányban állapította 
meg.  A rendelet alapján jelenleg 86 háztartásnak áll fenn a fizetési kötelezettsége a 
közkifolyók vízhasználata után az önkormányzat felé.  

Önkormányzatunk az ivóvíz legmagasabb hatósági árának megállapításáról  szóló 
rendeletében szabályozta , hogy a közkifolyók vizét ki használhatja, és ezért mennyi díjat kell 
fizetni. A vízi-közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  értelmében az 
önkormányzat nem szabályozhatja az ivóvíz díját, ezen rendelet hatályon kívül helyezése 
szükséges , azonban továbbra is szükséges szabályozni, , hogy ki és hogyan használhatja a 
közkifolyók vizét. Továbbra is 0,5 m3/fő/hó  átalány vízmennyiséget állapítunk meg  a 
lakosok részére , a víz díja, pedig a szolgáltató által alkalmazott díj mértéke. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58.§-ában foglaltak szerint: 
(6) A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a 
víziközmű-szolgáltató – az ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat 
hozzájárulása esetén – a víziközmű tulajdonának költségére közkifolyót helyezhet el.  

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű 
szolgáltató részére.  

(7) A települési önkormányzat a (6) bekezdés szerinti hozzájárulását kizárólag abban az 
esetben tagadhatja meg, ha a víziközmű-szolgáltató nem igazolja, hogy az (1) bekezdés a), b) 
vagy d) pontja szerinti valamely intézkedés végrehajtása a felhasználónak felróható okból 
hiúsult meg.  

„a) a közüzemi szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben 
korlátozhatja, 

b) az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el, 

d) előre fizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésben a 
felhasználóval megállapodott.” 

(10) A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor 
biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem 
magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb 
lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési 
lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott.  



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet, mely 2013. március 1-től hatályos, 
az alábbiak szerint szabályozza a közkifolyós vízellátást: 

„81.§ (1) A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves 
ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatáskorlátozással érintett ingatlan lakói 
vehetik rendszeresen igénybe.  

(2) A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselő- testületének hozzájárulása 
szükséges a kifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, 
gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez 

(2) Abban az esetben, ha az (1) és a (2) bekezdés szerinti vízhasználati díjat és fizetésének 
módját jogszabály másként nem állapítja meg, az ivóvíz-törzshálózatról történő közterületi 
vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a víziközmű-szolgáltatónak a 
települési önkormányzat fizeti.” 

A rendelet felülvizsgálata során, a régi rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet 
megállapítása indokolt.  

Taktaszada, 2013. november 27. 

 

  Filep András      Harangozóné Vitális Márta 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 rendelet tervezethez 



TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…..../2013 (…....) önkormányzati rendelete 

a közkifolyók használatának rendjéről 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1.A jogszabály-tervezet hatásai 

1.1Társadalmi hatások 

Igazodik a hatályos jogszabályi környezethez , a vízi-közmű szolgáltatás szabályaihoz. 

1.2Gazdasági, költségvetési hatás 

A közkifolyókon mért fogyasztás utáni fizetési kötelezettség az önkormányzat költségvetését 
terheli. A közkifolyók használatához kapcsolódó magatartási szabályok megállapításával 
illetve a közműves ivóvíz ellátással nem rendelkező háztartások  átalány szerinti díjfizetéssel 
az önkormányzat kiadásai csökkennek. 

1.3 Környezeti, egészségi hatások 

Környezeti hatás nem releváns. A víz fogyasztás megfelelő módon  

1.4.Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Adminisztratív terheket befolyásoló tényező nem jelentős.  

2.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 

A jogszabály megalkotása  szüksége s , mivel a korábbi rendeletben kevésbé volt szabályozva 
közkifolyó használata, a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése szükséges. 

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek. A személyi feltételek szükség esetén megoldható, a  tárgyi feltételek biztosítottak. 

Taktaszada, 2013. november 27. 

 

                             Filep András                                            Harangozóné Vitális Márta 

                             Polgármester                                                          jegyző   



INDOKOLÁS 
a  rendelet tervezethez 

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…........../2013.(............) önkormányzati rendelete 

a közkifolyók használatának rendjéről 
Általános indoklás 

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 figyelembe vételével alkotja meg rendeletét. 

Részletes indokolás 

1.§ -hoz : Az 1 § - ban kerülne szabályozásra, hogy kire terjed ki a rendelet hatálya. 
2.§-hoz: A 2.§-ban szabályozzuk, hogy kik vehetik igénybe a közkifolyót. A polgármester és 
az ivóvíz szolgáltató engedélye szükséges, ha más célra szeretnék igénybe venni a közkifolyót 
és átalányt állapítanak meg részére. Továbbá szabályozza az illegális vízvételezést, és 
szankcióit. 
3.§-hoz: Kik kötelesek a vízdíjat megfizetni és  a lakók számát a tárgyhó 1. napján a népesség 
nyilvántartásban szereplő lakosok. 
4.§-hoz: A polgármester hatáskörébe tartozik megállapítani, hogy kik használhatják a 
közkifolyót. 
5.§-hoz: A közkifolyót használni a rendelet függelékében lévő nyilatkozaton köteles 
nyilatkozni. 
7. § -hoz: Szabályozza az egy főre eső vízmennyiséget átalány formájában, ami 0,5m3/fő/hó. 
8.§-hoz: Szabályozza, hogy két havonta kell a vízdíjat megfizetni, amennyiben nem fizet fel 
kell szólítani és a jegyző gondoskodik a díj adók módjára történő behajtásáról. 
9.§-hoz: A hátrálék megfizetésére az ingatlan tulajdonosa és a bejelentett lakos 
egyetemlegesen kötelesek megfizetni. 
10.§-hoz. A mentesítés  szabályait szabályozza. 
11.§-hoz: A rendelet hatálybalépését szabályozza és azt, hogy a korábbi rendeleteket hatályon 
kívül helyezi a Képviselő-testület. 
 
Taktaszada, 2013. november 27. 
 
 
   Filep András                                            Harangozóné Vitális Márta 
                         polgármester                                                          jegyző 

 

 



Taktaszada  Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
…/2013.(……) önkormányzati rendelet 
 a közkifolyók használatának rendjéről 

 

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 Taktaszada 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 kielégítésre (pl. építkezés) céljára, illetve a víznek a 
közterületen lévő tűzcsapról nem tűzoltási célra történő igénybevételéhez.  

(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 
igénybevétele  nem  a (4) bekezdésben meghatározott módon történik , abban az esetben a 
vízi-közműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz illegális vízvételezése történik. 

(7) A tűzcsapról, közkútról ideiglenes rácsatlakozással illegálisan vételezett vízmennyiség  
ellenértékét 10 m3 vízmennyiség alapul vételével és az aktuális vízdíj ötszörös értékével kell 
meghatározni. 

(8) Illegális vízhasználat: ivóvíz törzshasználat vezetékeiről közkútról, tűzcsapról nem 
rendeltetésszerűen , engedély nélkül vízdíj megfizetése nélkül történő vízvételezés. 

 

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 köteles fizetni.  

(2) Az ingatlanonkénti lakók számának megállapításánál a tárgyhó 1. napján a népesség 
nyilvántartási adatok a mértékadók. 

4.§ A közkifolyó használatában érdekelt fogyasztók körét a polgármester  állapítja  meg és 
erről a Taktaszadai Polgármesteri Hivatal ( továbbiakban: Hivatala) nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásban az a személy kerül rögzítésre, akinek lakóhelye legfeljebb 150 m-es körzetén 
belül a közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó közkifolyó található és megfelel a 2. §(1) 
bekezdésében foglalt feltétel valamelyikének. 

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

6.§ A közkifolyókról fogyasztott víz díját - a közkifolyó használatában fogyasztó - az 
önkormányzat felé, háztartásonként 0,5m3 /fő/hónap vízátalány figyelembevételével tartoznak 
megfizetni. 

7.§ A közkifolyó használati vízdíj egységára megegyezik az ivóvíz-szolgáltató által a 
lakossági fogyasztók részére számlázott mindenkori fogyasztási egységárral. 

8.§  (1) A közkifolyóból  használt vízdíj összegét két havonta a második hónapot követő 
hónap 15. napjáig a Hivatal értesítése alapján kell az önkormányzat javára megfizetni. 

(2) Amennyiben a fogyasztó a befizetési kötelezettségének önként nem tesz eleget , úgy 10 
napon belül a jegyző felhívja a fogyasztó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének 
elmulasztására és annak teljesítésére.  

(3) Amennyiben a fogyasztó díjfizetési kötelezettségének a fogyasztó felszólítás után sem tesz 
eleget a jegyző gondoskodik a díjhátrálék és késedelmi kamat  adók módjára történő 
behajtásáról. 

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

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

 

11.§(1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba. 

(2)Hatályát veszti az ivóvíz legmagasabb hatósági árának megállapításáról szóló  11/2010. 
(XII.21), 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet.  



Taktaszada, 2013. november 27. 

 

 

  Filep András    Harangozóné Vitális Márta 

                          polgármester                                                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék a/2013. (….) önkormányzati rendelethez 

Nyilatkozat 

 



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

1.    háztartási célra rendszeresen vizet vételezek és az állami tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, a /2013. (….) számú önkormányzati rendeletben, 
0,5m3/hó vízfogyasztás alapján a vízdíjat megfizetem. 

 

2.   háztartási célra vizet nem vételezek, mivel egészséges ivóvíz vételezésre alkalmas 
ház vízművel (ásott, vagy fúrt kút) rendelkezem. Az ivóvíz egészséges minősítését 
igazoló ÁNTSZ 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 állandó lakcím, vagy tartózkodási hely) személyek 
száma: 
……………………….. fő 

b.) lakóhellyel (bejelentett lakcímmel nem rendelkező) személyek 
száma:…………………………. fő 

Kelt: Taktaszada,………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………..                   
…………………………………………………………… 

tulajdonos/bejelentett lakos    tulajdonos/bejelentett lakos 

…………………………………………………………..                   
…………………………………………………………… 

tulajdonos/bejelentett lakos    tulajdonos/bejelentett lakos 

 

 

 

 

 



 

Felhívás 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   a helyi 
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 12/2011.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelet 2.§-a értelmében társadalmi egyeztetés céljából  
közétesszük az alábbi rendelet-tervezetet, a tervezet indoklását és az előzetes 
hatásvizsgálati lapot. A rendelet-tervezetre   véleményüket 2013. december 12. . 
napjáig küldhetik meg a  taktaszada.ph@gmail.com elektronikus levélcímre, 
vagy postázhatják a Polgármesteri Hivatal címére (3921 Taktaszada, Kossuth u. 
74.) 

A névtelenül küldött véleményeket nem  vesszük figyelembe! 

 

 

 

………………………………………. 

Harangozóné Vitális Márta 

jegyző 

 
 


	Felhívás 

