HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 21/2012. (VII.05.) ÖNK. RENDELET
Nagykálló Város Önkormányzat
1/2007. (I.18.) Önk.
rendelete
A Nagykálló Város Vízi-közmű hálózatrendszerének használatáról
és a szolgáltatott ivóvíz és csatornamű használattal kapcsolatos díjalkalmazás feltételeiről,
valamint a fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról.
(egységes szerkezetben a 24/2007. (VI.27.) Önk, a 43/2007. (XI.22.) Önk.,
az 54/2008. (XI.28.) Önk, 40/2009. (XII.23.) Önk, a 43/2010. (XII.17.) Önk., 37/2011. (XII.21.) Önk..,
8/2012. (II.21.), a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel.)
Nagykálló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Vízi-közmű rendszer használatáról, illetve a közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazási feltételekről a következők szerint
rendelkezik.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nagykálló város közigazgatási területén a közüzemi vízellátását biztosító, és a
közüzemi csatornakezelését végző mindenkori Szolgáltatóra és a Szolgáltatást igénybevevő fogyasztókra,
fogyasztói közösségek megbízottjaira (továbbiakban: Fogyasztó).
2. §
A rendelet alkalmazása szempontjából:
(1) Szolgáltató: Településszolgáltató és Vállalkozó Kft (rövidítve: TESZOVÁL Kft)
(2) Fogyasztó: A vízi-közmű hálózatába bekötött ingatlan tulajdonosa, illetve egyéb jogcímen használója,
hiteles bekötési vízmérővel nem rendelkező ingatlanoknál az ingatlan tulajdonosa, valamint a
szolgáltató nyilvántartásában szereplő költségmegosztó célú mellékvízmérővel rendelkező elkülönített
vízhasználati hely tulajdonosa, illetőleg egyéb jogcímen használója.
(3) Lakossági fogyasztásnak minősül:
 az a vízhasználat, amikor a Fogyasztó, aki a közüzemi vízműből szolgáltatott vizet kizárólag
ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése céljára használja.
 az a vízhasználat, amikor a Fogyasztó a lakásától műszakilag el nem különített telephelyén
vállalkozást folytat, de a vállalkozáscélú ivóvíz felhasználása a lakóingatlanok
vízfogyasztásánál figyelembe vehető átlagmennyiség mértékét nem haladja meg.
 az a vízhasználat, amikor a Fogyasztó ivó- és háztartási vízszükségletének kielégítése céljából
kizárólag a közkifolyót használja.
(4) Közületi fogyasztásnak minősül:
 az a vízhasználat, ami nem minősül lakossági fogyasztásnak.
(5) Nem minősül közületi fogyasztásnak a lakáskezeléssel megbízott vállalkozások felé értékesített
vízfogyasztás, ha a vállalkozások a víz- és csatornadíjat a lakosok felé tovább számlázzák.
3. §
(1) A Képviselő-testület a szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért Nagykálló város
közigazgatási területén a Fogyasztó által fizetendő nettó díjakat az 1. számú mellékletben foglaltak
szerint állapítja meg.
(2) – A közkifolyóról fogyasztott vízmennyiség díját a Szolgáltató részére, az Önkormányzat fizeti meg.
- A fizetendő összeg nagyságát a mindenkor érvényben lévő lakossági vízdíj, a működő kutak száma és
az egy kútra kiszámított napi fogyasztás alapján kell megállapítani. A vízórával ellátott közkifolyó
vízfogyasztását a vízmérő által mutatott vízmennyiség alapján kell számlázni. Kimutatás a közkutakról
a 2. számú melléklet.

- A közkifolyóról nem ivó- és háztartási célra használt vízmennyiség (építkezés, palántaültetés,
gépkocsi mosás, stb.) vételezéséhez a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges és a felhasznált
vízmennyiség díját a Fogyasztónak a Szolgáltató részére meg kell fizetni.
(3) Az Önkormányzat által kijelölt közterületek, parkok öntözésére felhasznált vízmennyiség utáni díjat a
Szolgáltató részére az Önkormányzatnak kell megfizetni.
(4) Nem kell vízdíjat fizetni a tűzvízcsapról tűzoltás céljára vételezett vízmennyiség után.
(5) A közkifolyóról és tűzivízcsapról nem ivó- és háztartási vízszükséglet kielégítése céljára, hanem
engedély nélkül vállalkozásához vagy egyéb tevékenységéhez vizet vételez, szabálysértést követ el és a
vételezett víz díjának megfizetésén túl a Nagykálló város jegyzője 30.000 /1/,-Ft-ig terjedő pénzbírságot
szabhat ki.
(6)

A Szolgáltató Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei részére jelen rendelet 1. számú
mellékletében megállapított díj 50 %-ának megfelelő díjon nyújtja a szolgáltatásait.
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4. §
(1) A díjfizetés alapjául szolgáló elfogyasztott vízmennyiséget vízmérővel kell meghatározni, ettől eltérni
csak műszakilag indokolt esetben lehet Vízmérő hiányában a 3. számú melléklet szerinti átalánnyal kell
megállapítani a díjfizetés alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget.
(2) Ha a felszerelt vízmérő nem működik vagy sérülés miatt nem olvasható le, a Szolgáltatónak az
elfogyasztott víz mennyiségét a 3. számú melléklet szerinti átalánnyal kell megállapítani a díjfizetés
alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget.
(3) A csatornadíj alapja a mért szennyvíz mennyisége, mérés hiányában csatornára rákötött ingatlanon
felhasznált vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt. A felhasznált víz
mennyisége az 4-es és 5-ös bekezdésben foglaltakon túl, más címen (bedolgozás, párolgás, szivárgás,
stb.) nem csökkenthető. Csőtörés esetén a bizonyítottan elfolyt vízmennyiség után csatornadíj nem
számolható fel.
(4) Ha hatósági intézkedés miatt a Vállalkozó a gazdasági tevékenységéből keletkezett szennyvizet a
közcsatornába nem vezetheti be, (veszélyes szennyeződést tartalmaz) a gazdasági tevékenységéhez
felhasznált vízmennyiséggel a csatornadíj megállapításához elfogyasztott vízmennyiséget csökkenteni
kell. A gazdasági tevékenységhez elfogyasztott vízmennyiség meghatározásához szükséges mérés
biztosítása Vállalkozó feladata.
(5) Nem lehet figyelembe venni a csatornahálózatra kijuttatott vízmennyiségnél azt a mennyiséget, melyet
a Fogyasztó, a Szolgáltató által elismert plombázott vízóra alapján, egyéb tevékenysége folytán nem
csatornahálózatba engedett.
5. §
(1) A közületi fogyasztók vízmérő óráinak leolvasása havonta, a lakossági fogyasztók vízmérőinek
leolvasása kéthavonta történik. Amennyiben a leolvasás nem lehetséges, úgy az előző ciklus
vízfogyasztását kell alapul venni.
(2) A csatornadíj felszámolásának esedékessége a rákötést követő leolvasástól számít.
(3) Szolgáltató a vízdíjat a leolvasott mennyiség alapján számlázza. A víz- és csatornadíj kifizetése a
számla benyújtásának, illetve átadásának időpontjában válik esedékessé. A fizetés módjában a
Szolgáltatási Szerződésben foglaltak az irányadók.
(4) Abban az esetben, ha a díjváltozás időpontja és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás
alapjául szolgáló ivó-, ill. szennyvíz mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és
utáni időszakra.
(5) A Szolgáltatónak minden lakossági és közületi Fogyasztóval írásban Szolgáltatási Szerződést kell kötni.
Szerződésminták a 4-es és 5-ös számú mellékletek alapján.
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Módosította a 8/2012. (II.21.) Önk. rendelete. Hatályba lépésének ideje 2012. március 01. napja.

(6) Ha a Fogyasztó a vízmű-hálózat részét képező vízórát, fémzárat, csatlakozó szerelvényeket, szűkítőt
megbontja, azzal manipulál, szabálysértést követ el és a víz- és csatornadíj megfizetésén túl a jegyző
30.000,-Ft-ig /2/terjedő pénzbírságot szabhat ki.
1, 2, 3
Módosította a 24/2007. (VI.27.) Önk. rendelet, hatálybalépésének ideje a kihirdetés napja.
1

6. §
(1) Amennyiben a fogyasztó vagy fogyasztók azonos fogyasztási helyen lakossági és közületi célú víz-és/
vagy csatorna szolgáltatást is igénybe vesz vagy vesznek, úgy a lakossági és közületi vízfogyasztás
elkülönített méréséről a fogyasztónak gondoskodnia kell, kivéve, ha a vállalkozási tevékenység
végzéséhez szükséges bármely hatósági engedély megadásának nem feltétele a víz-és /vagy csatorna
szolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telephely alapján gyakorolható ipari és szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Kormányrendelet
hatálya alá nem tartózik, ebben az esetben a szolgáltató a teljes fogyasztást lakossági célú fogyasztás
szerint számolja el.
(2) Amennyiben az azonos fogyasztási helyen igénybe vett lakossági és közületi vízszolgáltatás elkülönített
mérése nem oldható meg, vagy aránytalan költségráfordítás elkülönített oldható meg, és:
a.) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megadásának feltétele a víz –és/
vagy csatorna szolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telephely alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telephely engedélyezés rendjéről szóló 80/1999.
(VI.11.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, úgy a szolgáltató jogosult a teljes fogyasztási
60% közületi és 40% lakossági célú fogyasztás arányban megosztani.
b.) a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megadásának feltétele a víz-és
/vagy csatorna szolgáltatás, és a fogytatott tevékenység a telephely alapján gyakorolható ipari
és szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.)
Kormányrendelet hatálya alá nem tartozik, úgy a szolgáltató jogosult a teljes fogyasztási 40%
közületi és 60% lakossági célú fogyasztás arányban megosztani.
7. §
A közműves vízellátás és csatornázás szabályozása.
(1) Vízbekötéseket csak az Önkormányzat által jóváhagyott terv alapján lehet Szolgáltatónak elvégezni. A
Szolgáltató az ingatlan vízhálózatra történő bekötését az elkészített előszámla kifizetése után 72 órán
belül elvégzi és a Fogyasztóval elszámol.
(2) A Fogyasztó a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával a bekötővezeték földmunkáját és a vízmérő akna
kivitelezését saját maga elvégezheti.
8. §
(1) A szennyvíz-csatornára történő rácsatlakozás szándékát a szolgáltatást igénybe vevőnek Szolgáltató
felé személyesen be kell jelenteni, és szakfelügyeleti díj címén 1.500,-Ft-ot (áfás) meg kell fizetni.
 Ha a szolgáltatást igénybe vevő az 1999. december 31.-e előtt meglévő és működő szennyvízhálózatra kíván rácsatlakozni, annak tervet kell készíttetni és a Szolgáltatóval egyeztetett terv
alapján, csak a Szolgáltatóval egyeztetett terv alapján, csak a Szolgáltató által kivitelezhető
vezetékrendszer költségét meg kell fizetni. (Az 1999. december 31-e előtt meglévő szennyvízhálózat kimutatás a 6-os számú mellékletben.)
(2) A házi csatornarendszer ellenőrző aknáját az utcafronti telekhatáron belül 1 méterre kell kialakítani.
Amennyiben ez nem lehetséges és az ellenőrző akna csak telekhatáron kívül kerülhet elhelyezésre,
annak helyét a Szolgáltató határozza meg.
(3) Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje kihirdetés napja.

.3, 4 Módosította a 24/2007. (VI.27.) Önk. rendelet, hatálybalépésének ideje a kihirdetés napja.

(4) Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje kihirdetés napja.
(5) Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje kihirdetés napja.
(6) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése alá tartozó fogyasztó e rendelet hatályba lépésétől, illetve a vállalkozási
tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül kötelesek tevékenységüket a szolgáltatónál
bejelenteni. Amennyiben ennek a kötelezettségének a fogyasztó nem tesz eleget, és erről a szolgáltató
hitelt érdemlően tudomást szerez, úgy a szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
alkalmazni a díjkülönbözet – lakossági és közületi víz-és csatornadíj – érvényesítésére.
9. §
(1) Szolgáltató köteles a vízfelhasználáshoz kapcsolatos vízkorlátozási tervet készíteni és azt az
Önkormányzat Képviselő-testületével elfogadtatni. (7. számú melléklet.)
A jóváhagyott vízkorlátozási tervről a vízkorlátozás elrendelésének, illetve bevezetésének
körülményeiről a Polgármesteri Hivatal a Fogyasztókat a sajtó, hangosbeszélő, hirdetmény, stb. útján
köteles tájékoztatni.
10. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közművek ivóvíz ellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormány sz. rendelet rendelkezései az irányadók.
(2) A közműfejlesztési hozzájárulás összegét a szolgáltató állapítja meg és köteles azt a közműtulajdonos
által meghatározott vízközmű fejlesztésre fordítani
11. §
(1) E rendelet 2007. február 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a többször módosított 12/2000.
(V.03.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.
Az ivóvíz és csatorna szolgáltatásért az Önkormányzat mindenkori rendeletileg elfogadott és érvényben
lévő térítési díjakat kell a Fogyasztónak megfizetni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Juhász Zoltán sk.
polgármester

A jegyző megbízásából:

dr Kirilla Szilvia sk.
al jegyző

-------------------------------------------.5 Módosította a 24/2007. (VI.27.) Önk. rendelet, hatálybalépésének ideje a kihirdetés napja.
8. § (3-(5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje
kihirdetés napja.

Mellékletek
1. számú melléklet

Az ivóvíz, szennyvíz-elvezetési és tisztítási díj alakulása:
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IVÓVÍZDÍJ
- alapdíj
- lakossági fogyasztás esetén
- közületi fogyasztás esetén

420 Ft/hó + Áfa
204 Ft/m3 + Áfa
232 Ft/m3 + Áfa

CSATORNADÍJ

177 Ft/m3 + Áfa

SZENNYVÍZTELEPEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉS
- lakossági
- vállalkozók által szállított

338 Ft/m3 + Áfa
397 Ft/m3 + Áfa
2. számú melléklet2

Nagykálló ivóvízhálózatán működő közkutak /6/

6
7

Utca neve

Házszám

Közkút száma

Akácos
Ballasi B.
Csillag
Csokonai
Damjanich
Dózsa Gy
Hársfa
Internátus
József A.
Kállai É.
Kisbalkányi
Kölcsey F.
Krúdy Gy
Nagybalkányi
Nagybalkányi
Nagybalkányi
Nyár
Ősz
Rózsa
Rózsa
Rózsa
Bercsényi

40
13
4
3
11
75
14
11
30
32
37
19
17
23
45
69
7
4
1
9
63
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ivóvízzel nem
rendelkező
családok száma
6-7
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
1
1
Zsidótemető
1
4
3
3
1
1

Vízmintavételi
hely, egyéb
megjegyzés

Módosította a 17/2007.( IV.26.) Önk. rendelet. Hatálybalépés a kihirdetés napja.
Módosította a 37/2011.(XII.21.) Önk. rendelet. Hatálybalépés ideje 2011. december 31. napja.

X

Bercsényi
Budai Nagy Antal
Kert
Korányi
Kossuth
Lehel
Bátori
Bátori
Magyi
Magyi
Magyi
Petőfi
Porosladány
Somogyi B.
Szabadságharcos
Széchenyi
Temető
Temető
Tulipán zug

24
13
58
89
187
23
94
146
18
30
54
11
23
5
5
87
37
43

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
2
2

12

1

-

Zöldfa

22

1

-

Birketanya
Sport
Sport
Szakolyi
Táncsics M
Városkert
Debreceni
Debreceni
Zrínyi I.
Cukkertanya
Cukkertanya
Cukkertanya
Ludastó fő út
Ludastó, jobb oldali
ág
Ludastó, bal oldali
ág

1,2,10,23,37
53
59
9
20
12
36
98
15
107
118
134

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
3

1

2

1

4

1

1

Gazdasági Iskola
Szabadság tér
(park)
Szeméttelep
Szennyvíztelep
Nyíregyházai út
(Rácz Tüzép előtt)
Összesen
1

1
1

Közterület
öntözése
-

1

-

1
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Módosította a17/2007. (IV.26.) Önk. rendelet. Hatálybalépése a kihirdetés napja.

x

X
X
X

X
X

Hálózatvég,
légtelenítő kút
Hálózatvég,
légtelenítő kút

X

X

Hálózatvég
légtelenítő
Önkormányzati

Hálózatvég
légtelenítő

3. számú melléklet

Lakó- üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető általánymennyiségei
l. Beépített ingatlanok
1.1 udvari csappal
1.2. épületeken belüli, de lakásokon kívüli vízcsappal
1.3. mint 1.2, de lakáson kívüli vízöblítéses WC-vel
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
1.5. mint l.4, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses WC-vel
1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses WC-vel,
hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
1.8. mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel
1.9. mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott
fűtésű egyedi vízmelegítővel
2. házikert locsolás
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%ának alapul vételével
3. gépkocsi mosás (tömlővel)
4. állatállomány itatása számos állatonként
5. közkifolyókon fogyasztott víz átalány mennyisége150 m-es
körzetben lakók száma szerint
6. a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők,
házi kertek esetében az I/1.-3. pontokban megállapított
átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 hónapra(májusszeptember hónapokra) kell a díjat felszámítani.

40 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120 l/fő/nap
150 l/fő/nap
180 l/fő/nap
1 l/m2/nap
400 l/szgk/hó
40 l/db/nap
30 l/fő/nap

II.
Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető
átalány-mennyiségei
1.kórházak, szülőotthonok betegágyanként
2.kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként
3.szanatóriumok betegágyanként
4.szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónként további
5.szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként
6.a./felnőtt körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként
b./gyermek körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként
7. gyógyszertárak munkahelyenként
8. szociális otthonok férőhelyenként
9. bölcsődék férőhelyenként
10. óvodák férőhelyenként
11. fogászati rendelők, orvosi munkahelyenként

III.

400 l/nap
600 l/nap
200 l/nap
120 l/nap
440 l/nap
250 l/nap
280 l/nap
80 l/nap
210 l/nap
135 l/nap
90 l/nap
520 l/nap

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
1. általános- és középiskolák, szakmunkásképző intézetek tantermenként
1.1 zuhanyozó nélkül
1.2. zuhanyozóval
2. napközi otthon gyermekenként
3. diákétterem, menza
3.1. konyha nélkül csak ételmelegítéssel adagonként
4. diákszálló étkeztetés nélkül bentlakóként

150 l/nap
600 l/nap
50 l/nap
50 l/nap
150 l/nap

IV.
Kulturális intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
1. filmszínházak férőhelyenként
2. színházak férőhelyenként
3. kultúrház
3.1. állandó üzemmel, büfével férőhelyenként
3.2. időszakos üzemmel, büfé nélkül férőhelyenként
4. múzeum, kiállítás látogatónként

8 l/nap
18 l/nap
22 l/nap
15 l/nap
8 l/nap

V.
Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
1. szállodák üdülők ágyanként
1.1 egycsillagos
1.2. kétcsillagos
1.3. háromcsillagos
1.4. négycsillagos
1.5. ötcsillagos
2. kemping férőhelyenként
2.1. egycsillagos
2.2. kétcsillagos
2.3. háromcsillagos
2.4. négycsillagos
3. motel férőhelyenként
4. éttermek
4.1. melegkonyha étkeztetés nélkül
4.2. hidegkonyha étkeztetés nélkül
4.3. étterem konyha nélkül
4.4. étterem konyhával
5. italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó
Vendégenként.

60 l/nap
90 l/nap
210 l/nap
350 l/nap
500 l/nap
50 l/nap
70 l/nap
100 l/nap
200 l/nap
150 l/nap
50 l/adag/nap
12 l/adag/nap
75 l/adag/nap
90 l/adag/nap
40 l/nap

4. számú melléklet

KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
magánszemély fogyasztó
közműves ívóvízszolgáltatásra, és szennyvízelvezetésre
amely létrejött, egyrészről : a TESZOVÁL Kft. Nagykálló, Korányi Frigyes u. 37. sz. mint
szolgáltató
( továbbiakban SZOLGÁLTATÓ ),

másrészről: név: …....................................................... anyja neve:......................................................
személyi igazolvány száma:..................... lakcíme:...............................:.............................................,
mint fogyasztó ( a továbbiakban FOGYASZTÓ )
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

A SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a vízi-közmű hálózatba bekötött ingatlan
használójának ivóvizet szolgáltat, illetőleg - a csatornahálózatba bekötött ingatlanok esetén - az
ingatlanon keletkezett szennyvizek elvezetését biztosítja.
A SZOLGÁLTATÓ folyamatosan, külön jogszabályokban, és a Vízmű Üzemeltetési Engedélyben
előirt követelményeknek megfelelően, - a vízi-közművek teljesítőképességének mértékéig - ivóvíz
minőségű vizet köteles szolgáltatni.

2 A szolgáltatás megkezdésének időpontja:
- a már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén - ezen szerződési feltételekkel - a jelen
szerződés aláírása napjától.
-új szerződés esetén a bekötést tanúsító irat szerint.
3. A szolgáltatás helye:
3.1. Ivóvíz fogyasztási hely:
.............……................város ( község } ............:.........................….út (utca, tér, körút)
.............házszám, vízmérő gyári száma:.......................….. ……...mérete: ……......... induló
állása:.........………..................
3.2.

Szennyvízelvezetési hely:
......……..................... város ( község ) ……………………………út(utca, tér, körút)
……..házszám.
FOGYASZTÓ kijelenti, hogy az ingatlant a következő jogcímen használja:’ tulajdonos, bérlő, albérlő, együttlakó
családtag, egyéb jogcímen használó – és pedig: ………………………………….

4. FOGYASZTÓ jogosult a használatában lévő ingatlan közüzemi vízellátására, valamint a keletkezett szennyvíz kibocsátására.
FOGYASZTÓ kijelenti, hogy a részére szolgáltatott vizet ivó- és háztartási célra kívánja. felhasználni.
Amennyiben ettől eltérő, termelési célú vízfelhasználást: ('is) folytatni kíván, akkor előzetesen
kezdeményeznie kell a jelen szolgáltatási szerződés módosítását, a napi vízigény valamint az
elvezetendő napi szennyvízmennyiség megjelölésével.
5. A SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy az érvényes önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően az ingatlanon belül elhelyezett bekötési vízmérőt leolvassa, és annak
alapján a FOGYASZTÓ-nak számlát bocsát ki.
6. A FOGYASZTÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a SZOLGÁLTATÓ által kibocsátott számla
ellenértékét a számla bemutatásakor kiegyenlíti. Banki megbízás esetén a SZOLGÁLTATÓ vállalja
a szolgáltatási díjnak a fogyasztó számlájáról történő beszedését.
7. A FOGYASZTÓ a számla kézhezvételét követő 15 napon belül élhet kifogásolási jogával. A
kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozóan nincs halasztó hatálya.
8. A FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a SZOLGÁLTATÓ a Ptk-ban
meghatározott mértékű késedelmi kamattal növelt összeg követelésére jogosult.
9. Ha a FOGYASZTÓ a számla bemutatásakor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a
SZOLGÁLTATÓ írásban felszólítja a teljesítésre. Az eredménytelen felszólítást követő 30 nap
eltelte után a vízszolgáltatást a SZOLGÁLTATÓ korlátozza.

’ a megfelelő rész aláhúzandó!
10. A SZOLGÁLTATÓ a FOGYASZTÓ kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve
megszüntetheti. A szolgáltatás szüneteltetésének , illetve megszüntetésének igényét a
FOGYASZTÓ-nak SZOLGÁLTATÓ felé irásban kell bejelentenie.
11. Amennyiben a FOGYASZTÓ személyében ( pld. lakáscsere, vagy egyéb ok miatt ), változás
következik be, ezt a tényt a változás időpontjának pontos megjelölésével a régi és az új
FOGYASZTÓ együttesen jelenti be SZOLGÁLTATÓ felé.
A bejelentés elmulasztása esetén a vitatott vízmennyiség díjának megfizetésért a régi és az új
FOGYASZTÓ egyetemlegesen felel.
Amennyiben a FOGYASZTÓ egyéb adataiban ( Pld. levelezési cím, stb. ) következik be változás,
ezt a tényt - a változás időpontjának pontos megjelölésével - ugyancsak be kell jelenteni a
SZOLGÁLTATÓ felé.
12. A FOGYASZTÓ gondoskodik a vízmérő akna, a vízmérő hely hozzáférhetőségének biztosításáról,
tisztántartásáról és a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről. A FOGYASZTÓ köteles a
SZOLGÁLTATÓ dolgozói, megbízottai számára a leolvasást, és az ellenőrzést lehetővé tenni.
l3. A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő, és az annak leszerelését megakadályozó zár (plomba)
sértetlen megőrzéséért, védelméért a FOGYASZTÓ felelős, ezért neki felróható okból
megrongálódott, vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának szerelésének, hitelesítésének
költségeit is a FOGYASZTÓ viseli. A zárt (plomba) sérülését a FOGYASZTÓ-nak haladéktalanul
jelentenie kell a szolgáltató felé.
14. A SZOLGÁLTATÓ kötelezettsége és felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási
pont a 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet 2. § (9) és (22) bekezdéseiben megfogalmazottak szerint a
bekötővezetékek FOGYASZTÓ felőli végpontja.
15. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik a bekötési vízmérőknek, a – mérésügyi törvényben
meghatározott időszakonkénti – hitelesítéséről, melynek költségeit a SZOLGÁLTATÓ viseli.
16. Ha a FOGYASZTÓ a bekötési vízmérő működésének helyességét vitatja, jogosult a
SZOLGÁLTATÓ-tól - a várható költségek előzetes letétbe helyezése mellett – a bekötési vízmérő
soron kívüli hitelesítését kérni. Amennyiben a Mérésügyi Hivatal megállapítása szerint a vízmérő
tűrési határon belül mér, a hitelesítés költségét a hitelesítést kérő viseli. Ha a vízmérő hibáját a
Mérésügyi Hivatal kimutatja a vízdíjszámla alapját képező adatok megállapítása az önkormányzat
rendeletében szabályozottak szerint történik. A soron kívüli hitelesítés költségét ebben az esetben a
SZOLGÁLTATÓ viseli.
17. Mellékvízmérő felszereléséhez az ingatlan tulajdonosának (Fenntartónak) és a SZOLGÁLTATÓnak a hozzájárulása is szükséges. A mellékvízmérő létesítésének és fenntartásának minden költsége
az ÉRDEKELT-eket terheli.
18. Az újonnan megépült szennyvíz bekötővezeték üzembehelyezését a FOGYASZTÓ a SZOLGÁL
TATÓ-nak köteles bejelenteni. A szennyvíz bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és
megszüntetéséhez a hatósági engedélyek mellett a SZOLGÁLTATÓ írásbeli hozzájárulása is
szükséges. A szennyvízelvezetési szolgáltatási pontba csak olyan minőségű szennyvíz vezethető
be, mely a külön jogszabályokban előírtaknak megfelel, valamint az ott dolgozók testi épségét,
egészségét nem veszélyezteti, a szennyvíz-elvezető művet nem károsítja, annak működését nem
akadályozza. Amennyiben a térszint alatt bármilyen szennyvízkibocsátó kerül elhelyezésre, a
bekötővezetékbe visszaáramlás gátlót kell beépíteni.

Belső csatornahálózatra a SZOLGÁLTATÓ engedélye nélkül más ingatlan szennyvizét
rácsatlakoztatni nem szabad.
19. A jelen szerződés .............év...............................hó.............napjától kezdődően határozatlan időre
szól. A szerződést a felek 30 napos felmondási idő betartásával, és csak elszámolás időszakok
végére mondhatják fel. A szerződés - közös megegyezéssel való - módosítására is csak ezen
időpontoktól kezdődően kerülhet sor.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közműves ivóvízellátásról és
közműves szennyvíz-elvezetésről szóló 38/1995. (IV. 05.) Korm. rendelet, az annak végrehajtására
vonatkozó önkormányzati rendelet valamint a Polgári törvénykönyv és az egyéb idevonatkozó
jogszabályok az irányadók.

Kelt: …………év ………………………hó ………nap

-------------------------------------------------

SZOLGÁLTATÓ

------------------------------------------------

FOGYASZTÓ
5. számú melléklet

Közüzemi szolgáltatási szerződés
gazdálkodó szervezet fogyasztó közműves ivóvízellátására,
és szennyvízelvezetésre
amely létrejött egyrészről: a TELEPÜLÉS SZOLGÁLTATÓ ÉS VÁLLALKOZÓ Kft. (székhelye:
Nagykálló, Korányi Frigyes út 37. TeL : '06-42/263-267. mint szolgáltató ( a továbbiakban:
SZOLGÁLTATÓ ),
másrészről:cégnév……………….....................................................................................................
székhely:_.........................................................................…………..............................................……
…….cégjegyzékszám:...........................................számlavezető pénzintézet megnevezése és a
bankszámla száma:.........................................................…………....................................................
mint fogyasztó ( a továbbiakban FOGYASZTÓ. ) között a mai napon az alábbi feltételekkel.:

1. A SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a vízi-közmű hálózatba bekötött ingatlan
használójának ivóvizet szolgáltat, illetőleg az ingatlanon keletkezett szennyvizek elvezetését
biztosítja.

A SZOLGÁLTATÓ folyamatosan, a külön jogszabályokban, és a Vízmű vízjogi Üzemeltetési
Engedélyében előírt követelményeknek megfelelően, - a vízi-közművek teljesítőképességének
mértékéig - ivóvíz minőségű vizet köteles szolgáltatni. A SZOLGÁLTATÓ az előbbiektől eltérő,
különleges minőségű víz (pl. melegített víz ) szolgáltatására nem köteles.
2. A FOGYASZTÓ jogosult a használatában lévő ingatlan közüzemi vízellátására, valamint a
keletkezett szennyvíz kibocsátására.
A szolgáltatás megkezdésének időpontja:


a már folyamatosan teljesített szolgáltatás esetén - ezen szerződési feltételekkel - a jelen
szerződés aláírása napjától



új bekötés esetén a bekötést tanúsító irat szerint.

4. A szolgáltatás helye:
4.1. Ivóvíz fogyasztási hely: ...................................................……………..város ( község)
…………………………………...........…….út ( utca tér körút) ........................ házszám ( vízmérő
gyári száma.: ................................…………………. mérete:
..............................…………………….
induló állása: .........................................……….)
4.2.Szennyvízelvezetési
hely:
.....................................................
város
(
község)
………………..........................................út ( utca tér körút ) ....……................ házszám (
Szennyvízmérő gyári száma.: ........................…...... mérete: .........................…...... induló állása:
................…………..:........................) .
FOGYASZTÓ kijelenti, hogy az ingatlant a következő jogcímen használja:’
tulajdonos, bérlő, egyéb jogcímen használó és pedig.........:..................................
A FOGYASZTÓ kijelenti, hogy
vízfelhasználási igénye ............................m3/nap
szennyvízelvezetési igénye: ............…...m3/ nap
5.

FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy víz- és csatornamű fejlesztési hozzájárulás fizetési
kötelezettsége van. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott mennyiséghez képest többlet
vízigénye keletkezik, akkor azt a szolgáltatónak előzetesen be kell jelentenie, és kezdeményeznie
kell ezen közüzemi szolgáltatási szelődés módosítását, a többlet fejlesztési hozzájárulás
megfizetésével egyidejűleg.

6. SZOLGÁLTATÓ kötelezettséget vállal arra, hogy havonta az ingatlanon belül elhelyezett bekötési
vízmérőt leolvassa, és annak alapján a FOGYASZTÓ-nak számlát bocsát ki.
A FOGYASZTÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a SZOLGÁLTATÓ által kibocsátott számla
ellenértékét kiegyenlíti.
Fizetés módja:
- készpénz
- átutalás

- azonnali beszedési megbízás
- határidős beszedési megbízás
- belföldi postautalvány’’
Előleg fizetés esetén annak feltételeit ( az elszámolás módját ) külön megállapodásban kell
rögzíteni.
FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
7.

A FOGYASZTÓ a számla kézhezvételét kővető 15 napon belül élhet kifogásolási jogával. A
kifogásnak a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs.

8. A FOGYASZTÓ tudomásul veszi, hogy amennyiben a vízdíj fizetési kötelezettségét elmulasztja,
akkor az eredménytelen felszólítástól számított 30. naptól a szolgáltató a szolgáltatást szünetelteti,
három hónapon túli díjtartozás esetén pedig 30 napos határidővel a jelen közüzemi szolgáltatási
szerződést felmondja.
9. A SZOLGÁLTATÓ a FOGYASZTÓ kérésére és költségére a szolgáltatást szüneteltetheti, illetve
megszüntetheti. A szolgáltatás szüneteltetésének, illetve megszüntetésének igényét, a
FOGYASZTÓ-nak a SZOLGÁLTATÓ felé írásban kell bejelentenie.
’ a megfelelő szó aláhúzandó!
’’ megfelelő rész aláhúzandó!
10. Amennyiben a FOGYASZTÓ személyében változás következik be, ezt a tényt, - a változás
időpontjának pontos megjelölésével - a régi, és az új FOGYASZTÓ együttesen jelenti be ~ a
SZOLGÁLTATÓ felé, a SZOLGÁLTATÓ által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.
A bejelentés elmulasztása eseten a vitatott vízmennyiség díjának megfizetéséért a régi és az új
FOGYASZTÓ egyetemlegesen felel.
Amennyiben a FOGYASZTÓ egyéb adataiban ( pl. levelezési cím, számla száma, stb.) következik
be változás, ezt a tényt, - a változás időpontjának pontos megjelölésével - ugyancsak be kell
jelenteni a SZOLGÁLTATÓ felé.
11. A FOGYASZTÓ gondoskodik a vízmérő akna, a vízmérő hely, hozzáférhetőségének
biztosításáról, tisztántartásáról, és a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről. A FOGYASZTÓ
kőteles ~ a SZOLGÁLTATÓ dolgozói, megbízottai számára a leolvasást, és az ellenőrzést
lehetővé tenni.
12. A vízdíjelszámolás alapjául szolgáló vízmérő, és az annak leszerelését megakadályozó zár (plomba sértetlen
megőrzéséért, védelméért a FOGYASZTÓ felelős, ezért a neki felróható okból megrongálódott, vagy elveszett
vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit is a FOGYASZTÓ viseli.
A zár (plomba) megsérülését a FOGYASZTÓ-nak haladéktalanul jelentenie kell a
SZOLGÁLTATÓ felé.
A FOGYASZTÓ a bekötési vízmérő működését folyamatosan figyelemmel kíséri, és annak rendellenes működése
esetén a SZOLGÁLTATÓ-t haladéktalanul értesíti. Amennyiben az ellenőrzés során a zár (plomba) sérült, a mérő áll,
nem olvasható le, vagy más rendellenesség tapasztalható, úgy a SZOLGÁLTATÓ az előző elszámolási időszaktól
kezdődően a vízdíjat az önkormányzat a rendeletében foglaltak szerint határozza meg.
13. A SZOLGÁLTATÓ kötelezettsége és felelőssége a szolgáltatási pontig áll fenn. A szolgáltatási
pont a 38/1995. (IV.05.) Korm. rendelet 2. §. (9) és (22) pontjaiban megfogalmazottak szerint a
bekötővezeték FOGYASZTÓ felőli végpontja.

A FOGYASZTÓ felelősségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a FOGYASZTÓ irányába eső
házi ivóvíz- és szennyvízhálózat és az ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a
meghibásodásából eredő károkat a FOGYASZTÓ viseli.
14. Mellékvízmérő felszereléséhez az ingatlan tulajdonosának ( FENNTARTÓ-nak ) és a
SZOLGÁLTATÓ-nak a hozzájárulása is szükséges.
A mellékvízmérő létesítésének és fenntartásának minden költsége az ÉRDEKELT-et terheli.
15. A szennyvíz bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági
engedélyek mellett a szolgáltató írásbeli hozzájárulása is szükséges.
A szennyvízelvezetési szolgáltatási pontba csak olyan minőségű szennyvíz vezethető be, amely a
külön jogszabályokban előírtaknak megfelel, valamint az ott dolgozók testi épségét, egészségét,
nem veszélyezteti, a szennyvízelvezető művet nem károsítja, annak rendeltetésszerű működését
nem akadályozza.
Amennyiben a térszint alatt bármilyen szennyvízkibocsátó kerül elhelyezésre, a bekötő vezetékbe
visszaáramlás gátlót kell beépíteni.
Belső csatornahálózatra a SZOLGÁLTATÓ engedélye nélkül más ingatlan szennyvizét
rácsatlakoztatni nem szabad.
16. A SZOLGÁLTATÓ gondoskodik a bekötési vízmérőnek, a - mérésügyi törvényben meghatározott
időszakonkénti – hitelesítéséről, melynek költségei a SZOLGÁLTATÓ-t terhelik.
Ha a FOGYASZTÓ a bekötési vízmérő működésének helyességét vitatja, jogosult a
SZOLGÁLTATÓ-tól - a várható költségek előzetes letétbe helyezése mellett - a bekötési vízmérő
soron kívüli hitelesíttetését kérni.
Amennyiben a Mérésügyi Hivatal megállapítása szerint a vízmérő a tűrési határon belül mér, a
hitelesítés költségét a hitelesítést kérő viseli.
Ha a vízmérő hibáját a Mérésügyi Hivatal kimutatja, a vízdíjszámla alapját képező adatok
megállapítása az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint történik. A soron kívüli
hitelesítés költségét ebben az esetben a SZOLGÁLTATÓ viseli.
17. A jelen szerződés ...........év .........................hó ........ ..... napjától kezdődően határozatlan időre
szól.
A szerződést a felek 30 napos felmondási idő betartásával, és csak az elszámolási időszakok
végére mondhatják fel. A szerződés - közös megegyezéssel való - módosítására is csak ezen
időpontoktól kezdődően kerülhet sor.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében "A közműves ivóvízellátásról, és a
közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. ( 1V. 5. ) Korm. rendelet, az annak végrehajtására
vonatkozó önkormányzati rendelet, valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv, és az egyéb
idevonatkozó jogszabályok az irányadók.
Kelt.: ....………. év ..........................…….hó ………..nap.
------------------------------------

SZOLGÁLTATÓ

----------------------------------------------

FOGYASZTÓ

6. számú melléklet

Az 1999. december 31.-e előtt meglévő és működő
szennyvízcsatorna hálózatról
- Nagybalkányi út 23-tól – végig
- Hunyadi út
- Sport út 1-10-ig
- Sport köz
- Mezőgép út
- Árpád út 1-14-ig
- Bátori út 1-39-ig
- Szabadság tér
- Petőfi út
- Bajcsy Zs. út
- Somogyi B. út
- Bethlen G. út
- Deák F. út
- Vadkert út
- Szabadságharcos út 1-10-ig, és 26-tól – végig
- Ady E. út 8-16-ig
- Vasvári P. út
- Jókai M. út
- Kisharangodi út 2-14-ig
- Jókai köz
- Kert út 12-28-ig
- Simonyi út
7. számú melléklet

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VÍZKORLÁTOZÁSI TERVE

Ha a vízszolgáltatásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból
csökken a 38/1995/IV. 05./ Kormányrendelet 16. §. és a vízügyről szóló 1995. évi LVII. Törvény 4.,
§. És 15. §-a szerint elfogadott vízkorlátozási rendeletnek megfelelően a vízfogyasztás korlátozható.
Vízhiány a településen két okból következhet be:
1. A lakosság vízfogyasztása tartósan megközelíti, esetleg meghaladja a rendelkezésre álló víztermelő
berendezések kapacitását.
2. A lakosság vízfogyasztása az átlagosnál nem nagyobb, azonban a Szolgáltató valamilyen okból
kifolyólag nem tudja biztosítani a szükséges vízmennyiséget.
A második esetben a hiba elhárításával a víztermelés és fogyasztás egyensúlya helyre áll, míg az első
esetben a vízkorlátozási rendeletben rögzítettek szerint a vízfogyasztást korlátozni kell.
A vízkorlátozás bevezetését, a vízkorláti fokozat meghatározását, illetve a korlátozás megszüntetését a
Szolgáltató javaslata alapján a Polgármester rendeli el. A vízkorlátozás a következő fokozatokban
kerül bevezetésre.
„A” fokozat

Bevezetendő ha a vízfogyasztás megközelíti vagy eléri a Vízmű által maximálisan termelhető
vízmennyiséget /a Strandon lévő hidegvizes kút vízhozama nélkül/ és a vízigények csökkenése nem
várható.
1. Fel kell hívni az ipari, közületi fogyasztók, valamint a lakosság figyelmét a víztakarékosságra,
valamint a várható nyomáscsökkentésre.
2. El kell rendelni, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő parkok, sportlétesítmények és a lakossági
kertek területeinek locsolását az éjszakai órákban /21.00 – 05.00-ig/ végezheti.
3. Meg kell tiltani minden vízműhálózatról történő vízvételezést.
„B” fokozat
Bevezetendő ha a vízfogyasztás a Vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiségek, a Strand
hidegvizes kútjának víztermelését is figyelembe véve, (7) hét egymást követő napon eléri a
maximumot és a vízigények csökkenése nem várható, valamint az 1995. évi LVII. Tv. 15. §. (4) bek.
a. b. c. pontjaiban meghatározott vízigények kielégítése az „A” fokozatú vízkorlátozással már nem
biztosítható. Amennyiben a vízigények hirtelen növekedése miatt a fokozatok biztosítása nincs
biztosítva, végre kell hajtani az „A” fokozat előírásait is.
1. Valamennyi ipari fogyasztó napi vízfogyasztását 15%-al csökkenteni kell. Kivételt képeznek az
1995. évi LVII. Tv. 15.§. (4) bek. b. c. vízigényű fogyasztók. Az ellenőrzésre naponkénti vízmérő
leolvasást kell végezni.
2. Meg kell tiltani a lakóházak, intézmények stb. kertjeinek vízhálózatról történő locsolását. Az
ellenőrzést szúrópróba szerűen kell végezni, a rendelkezés megszegőivel szemben szabálysértési
eljárást kell indítani.
„C” fokozat
Bevezetendő ha a vízfogyasztást a Vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiségek /a tartalék
kutat is figyelembe véve/ (15) tizenöt egymást követő napon eléri, a vízmennyiségek csökkenése nem
várható, valamint az 1995. évi LVII. Tv. 15. §. (4) bek. a. b. c. pontjaiban meghatározott vízigények
kielégítése a „B” fokozatú vízkorlátozással már nem biztosítható.
1. Valamennyi ipari fogyasztó napi vízfogyasztását 25%-al csökkenteni kell. Kivételt képeznek az
1995. évi LVII. Tv. 15.§. (4) bek. b. c. vízigényű fogyasztók. Az ellenőrzésre naponkénti vízmérő
leolvasást kell végezni. 2. A „B” fokozat pontjában leírtak.
„D” fokozat
Bevezetendő ha a vízfogyasztást a Vízmű által maximálisan termelhető vízmennyiségek (a tartalék
kutat is beleértve) (30) harminc egymást követő napon eléri, a vízigények csökkenése nem várható,
valamint az 1995. évi LVII. Törv. 15. §. (4) bekezdés a. b. c. pontjaiban meghatározott vízigények
kielégítése a „C” fokozatú vízkorlátozással már nem biztosítható.
1. Valamennyi ipari fogyasztó napi vízfogyasztását 40%-al csökkenteni kell. Kivételt képeznek az
1995. évi LVII. Tv. 15. §. (4) bek. b. c. vízigényű fogyasztók. Az ellenőrzésre naponkénti vízmérő
leolvasást kell végezni. Lakóházak vízszolgáltatását szakaszos vízszolgáltatás útján kell biztosítani.
A vízkorlátozási tervben rögzített fokozatok bevezetésénél az 1995. évi csúcsfogyasztásban termelt
vízmennyiség és a jelenlegi vízbázis adatait kell figyelembe venni, melyek az alábbiak:
Termelt évi összes vízmennyiség
460.557 m3
Évi átlag
38.380m3

Hálózatra kiadott, elvezetett vízmenny.
Évi átlag
Legtöbb havi víztermelés VII. hó
Napi átlag VII. hó.
Legnagyobb napi vízterm. IV.25.
Legnagyobb elvezetett vízm. VII. hó
Legnagyobb elvezetett napi átlag
Legnagyobb elvezetett vízm. IV. 25

436.000 m3
36.330 m3
46.562 m3/h
1500 m3/nap
2400 m3
45114 m3/hó
1455 m3/nap
.2310 m3

A Vízmű kutak jelenlegi vízhozama
Összes víztermelés
Napi össztermelés
Hálózatra kiadható vízmenny
Tartalékkút vízhozama
Hálózatra kiadható max.
Alacsonytározóban 2x25 m3 =500 m3,
Víztoronyban 4-5m-es vízoszlopot figyelembe véve 300 m3 vizet tudunk tárolni.

80 m3/óra
1920 m3/nap
1850 m3/nap
864 m3/nap
2714 m3/nap

