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VÁC VÁROS 13/1998/V.25./ SZ. RENDELETE

A KÜLTERÜLETI LAKOSOK SZÁLLÍTÁS ÚTJÁN 

TÖRTÉN� IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL
/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 

Vác Város Önkormányzata az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú törvény 8. 
§ /1/ bekezdésében foglalt feladatai közül a település külterületén él�k ivóvízzel történ�
ellátásáról e rendeletben szabályozott módon kíván eleget tenni. 

1. § 

/1/ A rendelet területi hatálya Vác városának a mindenkor hatályos rendezési terveiben 
külterületként megjelölt településrészeire terjed ki. 

/2/ E rendelet alkalmazásában lakás, illetve lakóépület az állandó lakás céljára épített és a 
hatósági építési vagy fennmaradást engedélyez� határozatban annak min�sített lakás, 
illetve lakóépület. 

/3/ E rendelet alkalmazásában ivóvízzel el nem látott lakás az, amely vezetékes 
ivóvízellátással nem rendelkezik és a legközelebbi ivóvíz min�ség� vizet biztosító 
közkifolyó, közkút légvonalban mérve több mint egy kilométeres távolságban van. 

2. § 

/1/ Az önkormányzat - az e rendeletben szabályozott gyakorisággal és térítés ellenében - 
szállításos módon gondoskodik az ivóvízellátással nem rendelkez� külterületi lakásban 
életvitelszer�en lakó állandóan bejelentett lakosoknak, kérelmük alapján. 

/2/ Az önkormányzat az ivóvíz szállítás útján történ� szolgáltatásához más személyt, illetve 
szervezetet is igénybe vehet. 

3. § 

/1/ 1Az igény bejelentését els� ízben 1998. július 1-ig, azt követ�en folyamatosan a 
feltételek bekövetkezése esetén lehet bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnál, az erre 
rendszeresített nyomtatványon. 

/2/ Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell: 
2- a szolgáltatás igénybevételével érintett lakás címét, helyrajzi számát; 
- az érintett lakás, illetve lakóépület e min�ségét igazoló iratokat; 
- az igényl�, s a szolgáltatás térítési díjáért kötelezettséget vállaló személy nevét és 

személyi adatait; 
- a szolgáltatott ivóvíz mennyisége meghatározásánál alapul veend� állandó bejelentett 

személyek megnevezését; 
- az e rendeletben meghatározott térítési díj fizetésének vállalását; 
- az igényl� és kötelezettséget vállaló aláírását. 

4. § 

/1/ A Polgármesteri Hivatal az els� ízben történ� igénybejelentést követ�en 1998. július 1-
t�l az azt követ� bejelentések esetében az igénybejelentést követ� hónap els� napjától 
kezd�d�en teljesíti a szállítást. 

/2/ 3Az ivóvíz szállítása minden naptári hét hétf�i, szerdai, pénteki munkanapjain 8.00 és 
16.00 óra közötti id�pontban történik. Amennyiben e napok valamelyike munkaszüneti 
nap, úgy a szállítás pótlására az ezt követ� munkanapon kerül sor. A díj el�zetes 
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megfizetése esetén a szükséges mennyiség� vizet palackozott formában egy hónapra 
el�re is ki lehet szállítani. 

/3/ A kötelez�en szolgáltatott víz mennyisége az igénybejelentésben írt állandó lakosonként 
és alkalmanként 6 liter/f�/nap. 

/4/ A fentiekben el�írt mennyiségen felüli víz szállítását is vállalhatja a Hivatal, 
amennyiben ez megoldható, ez esetben az igényl�nek a számított és szállítási költséggel 
növelt teljes költség megtérítését kell vállalnia, a többletmennyiségre számítva. 

5. § 

/1/ Az ivóvíz kiszolgáltatási helye az igényl� ingatlana el�tti köz-vagy magánút. 
/2/ A szolgáltatás teljesítésére szolgáló ivóvíz átvételét célzó edényzet, tartály biztosítása az 

igénybevev� kötelezettsége. 
/3/ A Hivatal felel�ssége a szolgáltató járm� csapjánál mért ivóvíz min�ségére terjed ki. 

Nem felel a szolgáltató az ezt követ� tárolási körülményekért. 

6. § 

/1/ 4Az ivóvíz szolgáltatásáért havi átalánydíj feln�tt személyek esetében 1.200 Ft/hó, a 18. 
életévet be nem töltött személyek esetében 700 Ft/hó. A díj az általános forgalmi adót 
nem tartalmazza. 

/2/ A Hivatal minden naptári év novemberében köteles felülvizsgálni a költségeit, s az 
átalány következ� év január 1-t�l történ� megállapítására - indokolt esetben - javaslatot 
tenni a Képvisel�-testületnek. 

/3/ A szolgáltatás átalánydíjának általános forgalmi adóval megnövelt összegét az 
igénybevev� a Hivatal által kibocsátott számla alapján minden hónapban /negyedévben/ 
el�re a hónap 10. napjáig köteles megfizetni. 

7. § 

A Hivatal azonnali hatállyal megszüntetetheti a szolgáltatást, ha az igényl� az átalánydíjat a 
számla ellenében az esedékességi id�ben nem fizeti meg, vagy az igénybevev� a 
kiszolgáltatási helyen és id�ben a szolgáltatáshoz megfelel� edényzetet felhívás ellenére 
sem biztosít. 

8. § 

/1/ A rendelet 1998. május 15-én lép hatályba. Kihirdetésér�l az SZMSZ-ben szabályozott 
módon a jegyz� gondoskodik. 

/2/ A Hivatal 1998. július 1-ig a jelenlegi szabályok szerint köteles gondoskodni a fennálló 
vízszállításról. 

Vác, 1998. május 18. 

   LÁBAI LÁSZLÓ sk.     DR. KOVÁCS TIBOR sk.

               polgármester         jegyz�
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I N D O K O L Á S

 Bódiné Bencze Éva, az Elszegényedettek Egyesülete képviseletében levéllel fordult 
az Állampolgári Jogok Országgy�lési Biztosához, melyben kifogásolta a külterületen lakók 
ivóvíz szállításának szabályozatlanságát. 

Az Állampolgári Jogok Országgy�lési Biztosának Általános helyettese az el�terjesztéshez 
csatolt leiratában kezdeményezte e helyi társadalmi viszony önkormányzati szabályozását. 

A külterületi ivóvíz szállítást Vác Város Önkormányzata eddig is ellátta, melynek éves 
költségkihatása, mintegy 1,9 millió forinttal terhelte a költségvetést. A szállítással érintett 
terület a város északi külterületi térsége volt, pontosabban a Deákvár és a Naszály hegy 
közötti terület. 

Az utóbbi id�szakban általános jelenségként állapítható meg, hogy a város külterületén 
létesült gazdasági épületekbe és szerszám-gyümölcs tárolókba egyre többen települnek ki és 
jelentkeznek be oda állandó jelleggel. A lakcímbejelentési szabályok nem teszik lehet�vé a 
bejelentkezés megtiltását, de ett�l az épület még nem min�sül lakóháznak, illetve lakásnak. 
Az így kiköltöz� állampolgárok e lakhatási formát maguk vállalták, az Önkormányzatnak 
nem kötelessége az infrastruktúra kiépítése. 
Nincs olyan jogi szabályozás sem, mely az Önkormányzatot az ivóvíz ellátás ingyenes 
szolgáltatására kötelezné, hiszen ezért a szolgáltatásért a belterületen lakók is díjat fizetnek. 
A mellékelt rendelet-tervezet nem számol azzal, hogy a külterületen lakók terhére a 
szolgáltatás teljes önköltségét felszámolja, mivel az igen súlyos terheket róna az ott lakókra. 
Így egy olyan átalány megállapítására teszünk javaslatot, mely jóval alatta marad a 
kiszállított ivóvíz díjának és az erre rárakodó szállítási költségeknek. 

A rendelet-tervezetet a Gazdasági és Városgazdálkodási Bizottság megtárgyalta és a testület 
elé terjesztésre alkalmasnak min�sítette. 

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihirdetése 1998. május 25-én megtörtént. 
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján 1998. május 25 -
én megtörtént. 

dr.Kovács Tibor 
jegyz�
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KÜLTERÜLETI LAKOSOKNAK IVÓVÍZ SZÁLLÍTÁSI IGÉNYBEJELENTÉSI 
KÉRELME 

A KÜLTERÜLETI LAKOSOK SZÁLLÍTÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
Vác Város Önkormányzata 13/1998 (V.25.) sz. rendelete alapján  

A szolgáltatás igénybevételével érintett lakás: 

Címe: ____________________________________________________________________ 

Helyrajzi száma: ____________________________________________________________ 

Az érintett lakás, illetve lakóépület e min�ségét igazoló (eredeti bemutatásával, 

másolatban) iratok. 

Az igényl�

Neve: ____________________________________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________________________

Születési helye és ideje: ______________________________________________________

Személyi igazolvány száma és telefonszáma: ______________________________________ 

A szolgáltatás térítési díjáért kötelezettséget vállaló személy: 

Neve: ____________________________________________________________________

Anyja neve: ________________________________________________________________

Születési helye és ideje: ______________________________________________________

Személyi igazolvány száma és telefonszáma: ______________________________________ 

A szolgáltatott ivóvíz mennyisége meghatározásánál alapul veend� állandó bejelentett 

személyek megnevezése: 

Neve  Anyja neve  Születési helye és ideje Személyi igazolvány száma 

           és telefonszáma  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

A rendeletben meghatározott térítési díj megfizetését vállalom:  

     _____________________________ 
             kötelezettséget vállaló aláírása 

Kelt: ________________________________ 

 ……………………………………  …………………………………….. 
igényl� aláírása          kötelezettséget vállaló aláírása


