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Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 

14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 

a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szabályokról 

 

Bőcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 45 § (6.) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Mötv. CLXXXIX tv. 13. szakasz (1.) bekezdésében 

meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 

l.  §. 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Bőcs Község közigazgatási területén közműves ivóvíz-ellátási és   

szennyvízelvezetési szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra, és a közüzemi szolgáltatást végző 

szolgáltatóra. 

(2) A közműves ivóvízellátás szolgáltatója: Észak-magyarországi Regionális Vízművek (ÉRV Rt.) 

Kazincbarcika, Tardonai út 1. 

(3) Szennyvízelvezetés – tisztítás és kezelés szolgáltatója: Észak-magyarországi Regionális Vízművek 

(ÉRV Rt.) Kazincbarcika, Tardonai út 1. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató: 

Bőcsi Víziközmű Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, (3574 

Bőcs, Kossuth u. 1)       (BŐVÍZ Kft.) 

Fogyasztó és szolgáltató közötti jogviszony 

2.  §. 

(1) A fogyasztó és a szolgáltató közötti közüzemi szolgáltatási jogviszony tartalmát a szolgáltatási 
szerződés és annak részét képező, a szolgáltató által alkalmazott mindenkor érvényes Általános Szerződési 
Feltételek szabályozzák részletesen. 

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: 

a) a felek megnevezése 

 aa) magánszemély esetében a közszolgáltatást igénybevevő azonosító adatai 
(amennyiben a közszolgáltatást igénybevevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az 
ingatlan  tulajdonos megnevezése és azonosító adatai) 

 ab) gazdálkodó szervezetek és társasházak esetében a közszolgáltatást igénybevevő 
azonosító adatai 

 b) a szerződés tárgya,  

 c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja , a szerződés időbeli hatálya  
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d) a közszolgáltatás díja 

e) a közszolgáltatási díj megállapításának, számlázásának és megfizetésének módja 

f) a közszolgáltatás teljesítésének feltétele  

g) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek 

  

A közszolgáltatás tartalma 

3. §. 

(1)  Bőcs Község Önkormányzata a közszolgáltatást a közszolgáltatóval 15 évre kötött szerződés útján 

biztosítja.  

(2) A díj fizetésének alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget vízmérővel, elkülönített vízhasználatok 

esetén a mellékmérők figyelembe vételével, vízmérőhiányában az átalánnyal, illetve műszaki 

becsléssel kell megállapítani. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési 

vízmérő az irányadó.  

(3) A vízmérőt a fogyasztó igénye alapján a szolgáltató szereli fel. A vízmérő felszerelés után a 

szolgáltató tulajdonába kerülnek, így a szükséges hitelesítéseket és vízmérő cseréket is a 

szolgáltató végzi saját költségén. Kivétel a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló 

mellékvízmérő, mely a fogyasztó tulajdonába kerül és hitelesítéséről a fogyasztó köteles gondoskodni. 

(4) Abban az esetben, ha a fogyasztási helyek a bekötési vízmérő után melegvíz ellátásban is részesülnek; 

a fogyasztási helyeket melegvizes mellékvízmérővel is el kell látni. Amennyiben melegvizes 

mellékvízmérő nem kerül felszerelésre, vagy a felszerelt nem működik, a fogyasztási hely 

vízfelhasználását átalányban kell megállapítani. 

(5) Az ingatlanon kialakított közös vízfogyasztási helyeket mellékvízmérővel kell ellátni. Ha a 
bekötési vízmérőre a fogyasztók nem kötöttek külön szolgáltatási szerződést, úgy a vízmérőn 
megállapított közös fogyasztást és az elfolyt, valamint egyéb célra felhasznált vízmennyiséget a 
bekötési vízmérő mögötti fogyasztók között egyenlő arányban kell szétosztani. 

(6) A fogyasztás meghatározásának és a vízmérők leolvasásának, költségei a szolgáltatót terhelik. 

(7) Önkormányzati fogyasztásnak minősül az önkormányzatok kötelező funkciót ellátó intézményeinek, 
nem önkormányzati tulajdonban lévő, de kötelező Önkormányzati feladatokat ellátó gazdálkodók 
és önkormányzati tulajdonban levő olyan létesítmények vízfogyasztása, melyeket vállalkozók 
üzemeltetnek kötelező önkormányzati feladatok ellátása céljából. 

(8) A házi vízvezeték - fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő 
rejtett meghibásodás esetén, amennyiben a fogyasztó nem sértette meg a rendszeres ellenőrzési és 
karbantartási kötelezettségét, a vízfogyasztást átalányban, illetve műszaki becsléssel kell 
megállapítani. A fogyasztó rendszeres ellenőrzési kötelezettség körébe tartozik különösen a 
vízmérők állásának, az aknák, vezetékek állapotának gyakori ellenőrzése, szivárgásra utaló jelek 
esetén azok okainak felderítése. 
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Szennyvíz mennyiség megállapítása 

4. §. 

(1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiségét 
szennyvízméréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott teljes vízmennyiség - független 
attól, hogy annak beszerzése honnan történik - alapján kell megállapítani. 
 
(2) Nem vehető figyelembe a szennyvízmennyiség meghatározásánál: 

a)      az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezető        
műben vagy befogadóban nyer elhelyezést; 

b.) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb 

okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó igazolta; 
c.) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 

elszivárgott.; 

d.)az év április 1-től szeptember 31-ig terjedő időszakban locsolási célú   felhasználásra 

figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó 

vízhasználat 10%-a; 

e.) a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg a 

szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási 

vízhasználat, ha a d.) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor. 

  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 
 

5.§ 

(1) A BŐVÍZ  Kft. az önkormányzattal kötött szerződés alapján látja el a közszolgáltatási feladatokat. 

a.) lakossági igény szerint szippantó gépkocsival üríti a szennyvízderítőkbe összegyűjtött   

háztartási szennyvizet és szennyvíziszapot. 

b.) a szippantó gépkocsival összegyűjtött szennyvizet és szennyvíziszapot az ÉRV Rt. által 

üzemeltett de az önkormányzat tulajdonát képező szennyvíztározóba ( szennyvíztisztító telepre 

)szállítja. 

c.) a BŐVÍZ Kft.  az ÉRV Rt.-vel kötött szerződés alapján végzi ezt a feladatot és végez 

szolgáltatást a lakosság részére. 

d.) a BŐVÍZ Kft. az önkormányzat döntése alapján kötelező feladatként látja el a szennyvíz 

szállítással kapcsolatos szolgáltatásokat. 

Közszolgáltató megnevezése, ártalmatlanítás 

6.§. 

(1.) Közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltató: ÉRV Zrt. Kazincbarcika 
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(2.) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltató: Bő-Víz Kft. Bőcs  

(3.) A közszolgáltatás működési területe: Bőcs Község illetékességi területe 

(4.) A közművel és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadási 

helye: Bőcs Kittenberger u. 11.  

 

Közszolgáltatás ellátásnak rendje, módja  

7. §. 

 

(1.) A közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját a Bő-Víz Kft., mint közszolgáltató határozza meg.  

(2.) Az ingatlan tulajdonos írásbeli bejelentése alapján a Bő-Víz Kft., haladéktalanul (3 napon belül), 

szükség esetén azonnal küldi a szippantó gépkocsit a helyszínre.  

(3.) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra 

szolgáló létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzem csatorna hálózatba vagy más 

módon befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetet települési folyékonyhulladékot a 

jogszabályokban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni és a 

hulladékkezelés tényét a Bő-Víz Kft.-nek bejelenteni.  

 (4.) A Bő-Víz Kft. az ingatlan tulajdonostól a folyékony hulladékot bejelentés alapján átveszi és 

gondoskodik az e rendelet 6. § (4) bekezdésében  meghatározott helyre szállításról, ártalmatlanításról.  

 

 Díjfizetési kötelezettség rendje 

8. §. 

(1.) Díjfizetési kötelezettség azt az ingatlan tulajdonost (bérlőt) terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérő 

vízóra van, illetve aki a vízszolgáltatónál számlafizetőként van bejelentve.  

(2.) Az ingatlan használójának megállapítása a használatra vonatkozó szerződés, megállapodás vagy a 

tulajdonos és a használó az Adóhatóság előtt tett egybehangzó nyilatkozata alapján történik.  

(3.) Az ingatlan tulajdonos, bérlő személyében történő évközi változást, az (1.) bekezdésben 

meghatározott esetben a szolgáltatóhoz történő bejelentés napjától kell figyelembe venni.  

 

9.§. 

(1.) A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételért az ingatlan tulajdonosnak 

közszolgáltatási díjat kell fizetni.  

(2.) A közszolgáltatási díj összegét az egységnyi díjtétel és az elszállított folyékony hulladék 

mennyiségének szorzata alapján kell megállapítani. A közszolgáltatás díj: 483,30 Ft + ÁFA / m
3 

(3.) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtését kizárólag erre a célra rendszeresített szippantó 

autóval végzi a Bő-Víz Kft.  

(4.) A nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatási díja 944 Ft + ÁFA /m
3 

(5) A közszolgáltatás díját a szolgáltató számlázása alapján a Bő-Víz Kft. által foglalkoztatott díjbeszedő 

útján szedi be számla ellenében. 

(6) A Bő-Víz Kft. befizetési lehetőséget biztosít székhelyén, melynek címe 3574 Bőcs Kossuth u. 1.  

 

 

Megjegyzés: A rendelet 9. § (4.) bekezdését az önkormányzat módosította a 16/2013. (XI.27.) rendeletével. 
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Közműves szennyvízelvezetés 

10. §. 

 

(1.) A szennyvízelvezető törzshálózattal ellátott kiépített területeken a törzshálózatra való rákötést a 

fagyasztó köteles igénybe venni.  

(2.) Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető-műbe mérés nélkül vezeti, és a vizet 

nem, vagy nem csak a közműves vízellátáshoz csatlakoztatva, hanem saját vízműből, vagy más vezetékes 

megoldással szerzi be: 

 a.) a vízmérőhelyet a szolgáltatói hozzájárulásban foglaltak szerint köteles kialakítani 

b.) a beszerzett valamennyi mennyiség mérésre köteles hitelesett vízmérőt működtetni és a mért 

mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni.   

c.) szolgáltató jogosult a mért  mennyiséget ellenőrizni. 

(3.) A szennyvízelvezetés helyéről a szennyvízelvezető-műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, 

mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott vízmennyiség alapul vételével állapítható meg.  

(4.) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál: 

a.) az a szennyvíz mennyiség, amely a hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezető-műbe  

vagy befogadóban nyert elhelyezést 

b.) az a szennyvíz mennyiség, amelynek a szennyvízelvezető-műbe elvezetését minőségi vagy 

egyéb okok miatt a hatóság megtiltotta és elhelyezését a fogyasztó igazolta 

c.) az a víz mennyiség, amely ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben 

elszivárgott 

 

Szabálytalan közmű használat 

11. §. 

 

(1.) Ha a fogyasztó az előírásoktól eltérő vízközmű használat megszüntetésének, a házi és a csatlakozó 

hálózaton észlelt hibák kijavításának a szolgáltató felhívására nem tesz eleget, a fogyasztót a jegyző 

kötelezi.  

(2.) Szabálytalan közmű használatnak minősül, ha a fogyasztó: 

a.) ivóvízbekötést csatlakozást létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, ivóvizet vételez a 

vízmérő megkerülésével, vagy kiiktatásával, vagy a mérés befolyásolásával  

b.) az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot nem a közműhálózatról származó 

helyi vízbeszerzéshez kapcsolt vezetékkel köti össze 

c.) szennyvízbekötést létesít a szolgáltató hozzájárulása nélkül, vagy az ingatlanon keletkező 

szennyvizet más módon a szennyvíz elvezető közműbe vezeti 

d.) csapadékvizet a szennyvízelvezető-rendszerbe vezeti 

 

Szolgáltatás megtagadása 

12.§. 

 

(1.) A folyamatosan biztosított szolgáltatást vagy az új bekötés létesítését a szolgáltató megtagadhatja ha: 

 a.) a házi vezetékrendszer vagy a vízmérő akna az életre, a testi épségre, az egészségre veszélyes  
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b.) szabálytalan vagy szerződésszegés útján történik a vételezés, a jóváhagyott tervtől eltérő a 

kivitelezés  

c.) a fogyasztó vagy ingatlan tulajdonosa nem biztosítja a szolgáltató részére a vízmérőhely 

ellenőrzésének lehetőségét 

 

Adatvédelem 

13.§. 

 

(1.) Szolgáltató jogosult az érintettek tájékoztatása mellett a közszolgáltatási szerződés hatályba lépésétől 

a szerződés megszünése után a követelések elévülési ideéig a fogyasztó adatai közül azokat kezelni, 

amelyek a fogyasztók azonosításához, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükségesek. Ezenbelül: 

a fogyasztó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

(2.) Egyéb szervezetek vonatkozásában adatok kezelése: a szervezet nevére, székhelyére, adószámára, 

cégjegyzék számra, képviselő nevére kezelhet adatokat. 

(3.) Természetes személyekre és egyéb szervezetek esetében a következő adatokat kezelheti a szolgáltató: 

fogyasztás helyre, számlázásra, díjfizetésre vonatkozó adatokat. 

(4.) Szolgáltató a fogyasztó személyes adatainak kezelése során minden esetben a hatályos jogszabályok 

előírásai szerint köteles eljárni.  

 

14.§. 

 

(1.) E rendelet a kihirdetést követően 2013. december 1-én lép hatályba.  

(2.) Hatályát veszti a szennyvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 2/1997. (V.21.) önkormányzati  

rendelet. 

 

 

Bőcs, 2013. október 30. 

 

Nagy László s.k.   Török Barnabás s.k. 

 polgármester        czt. főjegyző 

  

  

 


