Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

A LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLATRÓL, A LOCSOLÁSI
KEDVEZMÉNY
IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL,
VALAMINT A CSATORNASZOLGÁLTATÓ ÜZEMELTETÉSSEL
KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL SZÓLÓ
az 54/2008. (XII. 22.) rendelet által módosított

44/2004. (VI.24.) rendelet
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§
(1)

A fogyasztó megválaszthatja, hogy locsolási célú vízhasználatának
megállapítását a 38/1995. (IV.5.) Korm. rend. 24.§ (4) bekezdés d) vagy e) pont
szerint kívánja igénybe venni. A fogyasztó a kedvezmény fajtája közötti
változtatást évente egyszeri alkalommal, november 30-ig teheti meg.
(2) Az igénybe vehető vízhasználat százalékában megállapított locsolási
kedvezményre kizárólag a családi ház, illetve legfeljebb 10 lakásos társasházi
ingatlan vízhasználója jogosult.
(3) Az igénybe vehető vízhasználat százalékában megállapított locsolási
kedvezmény mértéke 30%, melyet a szolgáltató a május, június, július,
augusztus havi díjszámlájában a vízmérőn mért fogyasztás csökkentésével
érvényesíti.
(4) Locsolómérő csak a csatornaszolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása,
illetőleg a csatornaszolgáltató hozzájárulásával a telepített mellékvízmérőn mért
elkülönített locsolási vízhasználat alapján kerülhet sor, ha a vízhasználat
százalékában megállapított locsolási kedvezmény szerinti kedvezmény
igénybevételére nem került sor.
(5) A locsolómérőn mért vízmennyiséget a csatornaszolgáltató a csatornadíj
megállapítása során nem veheti figyelembe, azután csatornadíjat nem kell
fizetni, amennyiben a locsolómérő és a hozzátartozó vízmérő leolvasására
egyidejűleg került sor.
1
(6) A locsolómérő felszerelésekor a csatornaszolgáltató egyszeri alkalommal 10 m3
csatornadíjnak megfelelő mértékű nyilvántartásba vételi díjat, számlázási
alkalmanként 1 m3 csatornadíjnak megfelelő mértékű ügyviteli díjat számít fel.
(7) A locsolómérő üzemeltetésére a csatornaszolgáltató és a fogyasztó írásban
állapodnak meg.
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(8) A locsolómérő szerinti elszámolás abban az esetben vehető igénybe, ha
a./ a főmérő szerinti fogyasztó és a locsolómérőt üzemeltető fogyasztó
rendelkezik
érvényes
szennyvízelvezetési
szolgáltatási,
illetve
mellékszolgáltatási szerződéssel,
b./ a főmérő szerinti fogyasztó a locsolómérő telepítéséhez hozzájárult,
c./ a locsolómérő telepítéséhez a csatornaszolgáltató hozzájárult,
d./ a locsolómérőt a csatornaszolgáltató bélyeggel és zárral látta el, és ezek az
üzemeltetési idő alatt sérülésmentesek,
e./ a locsolómérő
üzemeltetésére
a fogyasztó megállapodott a
csatornaszolgáltatóval,
f./ a fogyasztó a locsolómérőn átfolyt vízmennyiséget kizárólag locsolási célra
használja,
g./ a fogyasztó az ingatlanról nem vezet csapadékvizet a szennyvíz csatornába,
h./ a fogyasztó a vízhasználat ellenőrzését bármely időpontban biztosítja,
i./ a fogyasztó a csatornadíjat rendszeresen fizeti (nincs 120 napnál régebbi
tartozása, vagy tartozása rendezése érdekében részletfizetésben állapodott meg
a szolgáltatóval),
j./ a locsolómérő nyilvántartásával, leolvasásával, számlázásával kapcsolatos,
jelen rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti ügyviteli költségeket a fogyasztó
megfizeti a csatornaszolgáltató részére,
k./ a fogyasztó tulajdonában lévő mérő(k) hiteles(ek).
l./ a locsolómérő a fogyasztó tulajdonát képezi, annak jogszabályok szerinti
hitelesítése a fogyasztó feladata.
(9) A megállapodásban a fogyasztó nyilatkozik, hogy
a./ a locsolási mellékvízmérőt kizárólag az elkülönített locsolási vízhasználat
mérésére alkalmazza,
b./ az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló mellékvízmérő
ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatosan
a csatornaszolgáltatónál felmerülő jelen rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti
ügyviteli költségeket, a mindenkor esedékes szolgáltatási díjjal egy időben,
számla ellenében megfizeti,
c./ biztosítja a csatornaszolgáltató vagy megbízottja(i) részére, a mellékmérőn
mért vízhasználat mennyiségének és cél szerinti felhasználásának időszakos,
illetve rendkívüli ellenőrzését, a mérőhely megközelíthetőségét,
d./ gondoskodik a locsolási mérő karbantartásáról, fagyvédelméről, rendszeres
hitelesítéséről,
e./ a szerinti százalékos locsolási kedvezményt a locsolómérő üzembe
helyezésének időpontjától nem veszi igénybe.
(10) A csatornaszolgáltató jogosult a locsolómérő üzemeltetésére vonatkozó
megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha
a./ az időszakos, vagy rendkívüli ellenőrzés során, az elkülönített locsolási
vízhasználatot mérő mellékvízmérő készüléken a locsolási vízhasználattól eltérő
vízhasználatot észlel,
b./ a locsolási vízmérő plombája sérült, vagy hiányzik,
c./ a fogyasztó a mérővel kapcsolatos beavatkozást nem a csatornaszolgáltató
vagy megbízottja jelenlétében végzi, vagy végeztette,
d./ szolgáltatói adatellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a fogyasztó a
megállapodásban valótlan adatot közölt, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett,
e./ a fogyasztó elmulasztja a mindenkori szennyvízelvezetési szolgáltatási díj,
illetve az ügyviteli díj határidőn belüli megfizetését,
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f./ a fogyasztó nem biztosítja a csatornaszolgáltató, vagy megbízottja(i) részére a
mellékvízmérő leolvasását, a vízhasználat ellenőrzését,
g./ a fogyasztó csapadékvizet vezet be a szennyvíz csatornába.
(11) A csatornaszolgáltató a fogyasztó által a locsolási vízmérőn végzett beavatkozás
(karbantartás, hitelesítés, egyéb beavatkozás) után a locsolómérőt
térítésmentesen bélyeggel és zárral látja a fogyasztó ezirányú kérése alapján.”
2.§
(1) A nyomott rendszerű hálózatoknál a csatornaszolgáltató üzemeltetéssel
kapcsolatos feladata a lakossági fogyasztók tulajdonában lévő házi átemelő évi
egyszeri átvizsgálása
a) az átvizsgálás tényének és eredményének írásban, erre rendszeresített
munkalapon történő rögzítése, a munkalap másolatának átadása a fogyasztó
részére.
b) súlyos, az üzemeltetést veszélyeztető hiányosság észlelése esetén a
fogyasztó figyelmének felhívása a javítás, felújítás szükségességére.
A csatornaszolgáltató vagy megbízottja az átvizsgálás időpontjáról két héttel
korábban írásban köteles értesíteni a fogyasztót. Két sikertelen próbálkozás után
a csatornaszolgáltató a továbbiakban nem köteles az adott évi átvizsgálást
elvégezni. Az átvizsgálás költségét a 43/2004.(VI.22.) ÖKT. rendelet 1. § (2) bek.
a) pontjában meghatározott szolgáltatási díj tartalmazza.
(2) A házi átemelők javítását, a berendezések cseréjét a csatornaszolgáltató térítés
ellenében köteles a fogyasztó kérésére elvégezni.
(3) Gravitációs csatornahálózatoknál a csatornaszolgáltató a fogyasztó kérésére
köteles a fogyasztókkal a házi átemelők javítására, cseréjére a polgári jog szerint
szerződést kötni.
Záró rendelkezések
3. §
(1)
(2)

Ez a rendelet 2004. július 1-én lép hatályba
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E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Budaörs, 2004. június 17.

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző
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Wittinghoff Tamás
polgármester
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A 44/2004. (VI.24.) ÖKT. rendelet 2004. június 22-én a Polgármesteri Hivatal
(Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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