
Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2017.(VI.9.) önkormányzati rendelete 

 
a közkifolyók használatának rendjéről  

            
 
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 21. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 
Kormányrendelet 80. § (1) (2) (3) bekezdésében  meghatározott feladatkörében eljárva  a 
következőket rendeli el:  

 
1. § A rendelet hatálya Legyesbénye község közigazgatási területén kiterjed mindazokra a 
fogyasztókra, akik a közműves vízellátást közkifolyókból veszik igénybe.  
 
2. § (1) A közkifolyók vizét – háztartási szükséglet céljára – a közműves vízellátásba be nem 
kötött ingatlanok lakói vehetik rendszeresen igénybe.  
(2) A közkifolyókról csak szabad kifolyással lehet vizet venni, toldalék gumicső felszerelése 
tilos. 
(3) A közkifolyókról vizet öntözésre, gépjárműmosásra, mezőgazdasági célokra használni tilos. 
 
 3. § (1) Az önkormányzat részére közkifolyó használata miatt díjat kötelesek fizetni az üzemelő 
közkifolyók 150 m-es körzetében lévő azon közműves vízellátásba be nem kötött  
ingatlanokban életvitelszerűen élő személyek, aki ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel  
rendelkeznek. 
(2) A vízfogyasztás mennyisége vízmérő hiányában általánnyal kerül meghatározásra. 

(3) A fizetendő díj mértéke személyenként 8000,-Ft/fő/év. 

(4) Az érintettek körét a jegyző méri fel és a fogyasztókról nyilvántartást vezet. 

(5) A jegyző a fogyasztót terhelő díj mértékét és a fizetés módját határozatban állapítja meg.  

(6) A (3) bekezdésben meghatározott összegű díjat, a fogyasztók évente két alkalommal  két 
egyenlő részletben   június 30. és  december 31. napjáig kötelesek az Önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára befizetni.  

(7) 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.  

(8) Az első felszólítás eredménytelensége esetén 10 napon belül újabb felszólítást kell a 
jegyzőnek kiküldenie a fogyasztó részére.  

(9) Amennyiben a fogyasztó díjfizetési kötelezettségének kétszeri felszólítás után sem tesz 
eleget – a felszólítások megtörténtének igazolása mellett – a jegyző gondoskodik a díjhátralék 
adók módjára történő behajtásáról.  



(10) A közszolgáltatás igénybevételéért a fogyasztót terhelő díjhátralék és az azzal 
összefüggésben megállapított késedelmi kamat adók módjára behajtható köztartozásnak 
minősülnek. 

(11) A közkifolyó használata utáni díj fizetési kötelezettség a lakóhely vagy tartózkodási hely 
létesítését követő év első napján keletkezik és megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. 

(12) A lakóhelynek vagy tartózkodási helynek az év első felében történő megszűnése esetén a 
második félévre vonatkozó díj fizetési kötelezettség megszűnik. 

(13)  Valamennyi egy ingatlanban lakó fogyasztó írásban megállapodást köthet arról, hogy a 
díjfizetéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egy fogyasztóra ruházzák át. A  írásban 
megkötött megállapodást a jegyzőhöz kell benyújtani.  

(14) A jegyző a közkifolyó használati díj megfizetését ingatlanonként vizsgálja. A meg nem 
fizetett díjhátralékot az ingatlan használói és bejelentett lakosai egyetemlegesen kötelesek 
megfizetni.  

4. § (1) A közkifolyó használati díjat 2017. évben első alkalommal az év második felére kell  
megfizetni.  

(2) A rendelet 2017. július 1. napján   lép hatályba. 

 

 

Hlivják László        Bodnár Jánosné  

polgármester        jegyző 

 

 
 

  



I n d o k o l á s 

a közkifolyók rendjéről szóló önkormányzati rendelethez 

 

Legyesbénye településen több ingatlan nincs bekötve a közműves ivóvíz ellátásba.  

A közkutakból történő vízfogyasztás után a települési önkormányzat fizeti a díjat, ami éves 
szinten megterheli az önkormányzat költségvetését. 

Több esetben tapasztalta az önkormányzat, hogy a lakosok nem háztartási célra is előszeretettel 
használják a közkutak vízét.  

A közkifolyók használatának szabályozása valamint a vízfogyasztás rendezett keretek közé 
szorítása és a költségek  csökkentése indokolta a rendelet tervezet előkészítését. 

2. §-hoz 

A közkifolyók vizét azok az ingatlanhasználók (fogyasztók) vehetik rendszeresen igénybe, akik 
a közműves vízellátásra nem kötöttek rá .  

A közkifolyók vízét háztartási célú vízhasználatra lehet igénybe venni, azt öntözésre, gépjármű 
mosásra, mezőgazdasági célokra használni nem lehet, ezért csak szabad kifolyással lehet 
használni. A toldalék gumicső feltételezi a nem háztartási célú igénybevételt. 

 

3. §-hoz 

A közkifolyóból történő vízhasználatért díjat kell fizetni, melyet a közkifolyó 150 m-es 
körzetében élő azon személyeknek kell megfizetni, akik olyan ingatlanban laknak, amelyben a 
közműves vízellátás nincs bekötve.  

A fogyasztást megállapítani vízmérő hiányában nem lehet, ezért átalány kerül meghatározásra.  

A Kormányrendelet szerint a fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében 
irányadó az átalány ivóvíz fogyasztás, ezen belül a  közkifolyókon fogyasztott víz 
átalánymennyiséget 150-m-es körzetben lakók esetében  30 liter/fő/nap-ban  határozza meg. 

Éves szinten 1 fő fogyasztása a fenti átalánnyal számolva 10.950 liter víz. 1 m3 (1000 l)  
vezetékes víz ára 381,40-Ft + vízterhelési díj, 8,46,-Ft . kb. 390,-Ft. 1 liter víz ára 0,40,-Ft,  az 
egy éves átalány fogyasztással számolva ez éves szinten 4.380,-Ft. Fentiek alapján javasolt 
átalányban az 1 éves vízfogyasztás díját 4.400,-Ft/év-ben megállapítani.  

Az érintettek körét fel kell mérni és a fogyasztókról nyilvántartást kell vezetni. A fogyasztót 
terhelő díj mértékét a jegyző határozatban állapítja meg. 

A díjat a fogyasztók évente két alkalommal két egyenlő részletben fizetik meg, hogy egyszerre 
mivel a szociálisan hátrányosabb helyzetűeket érinti ez a díj, nem terhelje meg a háztartásokat. 

A kétszeri felszólítás lehetősége is ezt veszi figyelembe. A díjhátralékot adók módjára kell 
behajtani. 



A fizetési kötelezettség egy évre szól, amennyiben a lakóhely megszűnik az év első felében a 
második félévre megszűnik a díj fizetési kötelezettség.  

Az egy ingatlanban lakók megállapodhatnak abban, hogy a díjfizetéssel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket egy fogyasztóra átruházzák, az erről szóló megállapodást  beküldik a 
jegyzőnek. A díjhátralékot az ingatlan használói és bejelentett lakosai egyetemlegesen 
kötelesek megfizetni.  

 

4. §-hoz 

Az év közi bevezetés miatt 2017. évben első alkalommal az év második felére kell díjat fizetni.  

 

 

 

    Bodnár Jánosné 

                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

A közkifolyók rendjéről szóló önkormányzati rendelethez 

 

1. A tervezett jogszabály  

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

- szabályozza a közkifolyók vízének használatát.  

- a közkifolyók vízének használata miatti díj bevétel keletkezik. 

 

b) környezeti és egészségi következménye: 

 

- vízfogyasztással való takarékosság 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

 

- A Hivatal ügyintézőjének többletfeladatokat jelent az eljárások lefolytatása 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége: 

 

-  A rendelet megalkotását magasabb rendű jogszabály nem teszi kötelezővé, a 
képviselő-testület döntési hatásköre, hogy a rendeletalkotási lehetőséggel él, vagy 
nem. 

 

3. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 

-  A jogalkotás elmaradása esetén nem kerülnek rögzítésre a közkutak használatának 
szabályai, és a díjfizetés szabályai, amely jogbizonytalanságot okoz. 

 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 

- rendelkezésre állnak. 



 


