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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

25/2003.(XII. 19.) számú 
 

R E N D E L E T E  
 
 

az ivóvíz és csatornadíjakról 
 
 

Marcali Város Képviselőtestülete az 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az ivóvíz- és csatornadíjak megállapítására a következőket rendeli: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed 
 
a) A Marcali Városi Önkormányzat tulajdonában álló vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjára, 
 
b) a Marcali Városi Önkormányzat tulajdonát képező vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás- és kezelés díjára. 
 
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt szoláltatást végző vállalkozóra. 
 
(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt szolgáltatások fogyasztóira. 
 
 

A díjmegállapítás módja 
 

2. § 
 

(1) A díj megállapítása hivatalból vagy a díjat érvényesítő vállalkozó kérelmére történhet. 
 
(2) Kérelemre történő díjmegállapítás esetén a kérelmező köteles a díjra vonatkozó javaslatát az önkormányzat 

részére megküldeni. Az önkormányzat - szükség esetén - további adatokat kérhet. 
 
(3) Az önkormányzat a kérelem, illetve a kért adatok kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a 

díjmegállapítást közzétenni, vagy kérelem elutasításáról a kérelmezőt értesíteni. 
3. § 
 

Az önkormányzat a szolgáltatás legmagasabb díját állapítja meg. 
 
 

4. § 
 

(1) A díj megállapítása tételesen történik. A díj általános forgalmi adót nem tartalmaz. 
 
(2) A lakosságot közvetlenül érintő díj változásáról az önkormányzat legkésőbb a díj érvénybelépésével 

egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni. 
 
 

Az ivóvíz és csatornadíj mértéke 
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5. § 
 

(1)1 A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő 
legmagasabb díj: 

a) közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja Marcaliban, a boronkai, bizei, horvátkúti és gyótai 
városrészben 

aa) lakossági: 363 Ft/m3 + ÁFA 
ab) közületi: 434 Ft/m3 + ÁFA 

 
b) közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj Marcaliban, a bizei és a boronkai városrészben: 

ba) lakossági: 305 Ft/m3 + ÁFA 
bb) közületi: 445 Ft/m3 + ÁFA 

 
(2) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért. 
 
(3)2 Az (1) bekezdésben megállapított díjat a szolgáltatónak olyan mértékben kell csökkentenie a lakossági 
fogyasztók esetében, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap. 
 

6. § 
 

(1) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál a március 1. és szeptember 30. 
közötti időszakban locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiség, amely az adott időszakhoz 
tartozó vízhasználat 10 %-a.  
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezményre jogosult a – nem úszóteleknek minősülő – ingatlannal rendelkező 
magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet. 
 
(3) A locsolási kedvezmény igénybevételének feltételei: 
 

a) a fogyasztónak nincs a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt 
víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége, 

 
b) ivóvíz szolgáltatásra és közcsatorna használatra a szolgáltatóval kötött érvényes szolgáltatási szerződéssel 

rendelkezik. 
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételeket teljesítő, nem úszóteleknek minősülő ingatlannal rendelkező 
magánszemély fogyasztókat a locsolási kedvezmény igénylőlap benyújtása nélkül megilleti. 
 
(5) A (3) bekezdésbe foglalt feltételeket teljesítő, nem úszóteleknek minősülő ingatlannal rendelkező jogi 
személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet a locsolási kedvezményt a rendelet 3. számú 
mellékletében foglalt igénylőlap benyújtásával veheti igénybe. Az igénylést – a tárgyév locsolási időszakára – 
legkésőbb április 15-ig kell benyújtani a szolgáltató részére. 
 
 

7. § 
 

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a 2. számú melléklet 
szerinti átalánnyal kell meghatározni. 

 
(2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon 

felhasznált teljes vízmennyiség. 
 
 

A díjakra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos szabályok 
 

8. § 
 

(1) A díjakra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén az önkormányzat határozattal: 

                                                        
1 Megállapította: 37/2009.(XII. 23.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2010. január 1-től. 
2 Megállapította: 5/2005.(I. 27.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2005. január 27-től. 
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a) megtiltja a jogszabályt sértő díj további alkalmazását, és egyidejűleg kötelezi a vállalkozót a jogszerű díj 

alkalmazására, valamint 
 
b) kötelezi a vállalkozót a díjak megsértésével elért többletbevételnek a sérelmet szenvedett részére történő 

visszafizetésére, ha pedig ennek személye nem állapítható meg, az állam javára történő befizetésére. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A határozat közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól keresettel kérhető a határozat 
felülvizsgálata. 

 
(3) Ha a határozat felülvizsgálatát nem kérték a bíróságtól, az önkormányzat határozatát megküldi a 

Gazdasági Versenyhivatalhoz a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvényben szabályozott 
bírság kiszabása végett. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

9. § 
 

(1) E rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével az ivóvíz és csatornadíjakról szóló 7/1994. (III. 30.) számú és az azt módosító 

22/1998. (XII. 18.), 34/2001. (XII. 21.) és a 21/2002. (XII. 20.) számú rendeletek hatályukat vesztik. 
 

(3)1  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 
 
 
 
                                                                                A jegyző távollétében: 
 
 
     Dr. Sütő László s.k.                                                    Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
         polgármester                                                                             aljegyző              
 
 
 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: 
 
 
 
 
                         Bödőné dr. Molnár Irén  
                                     jegyző                   
 
 
 
                                                      
 
 
 
                                                        
1 Beiktatta: 24/2009. (IX. 04.) sz. rendelet 8. §-a. Hatályos: 2009. október 1-től. 
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1. melléklet a 25/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez 1 

 
 

A díj az ÁFA-t nem tartalmazza 

 FOGYASZTÁS 
EZER M3 

ÜZEMELÉSI DÍJ 
FT/M3 

KONCESSZIÓS DÍJ 
FT/M3 

MEGÁLLAPÍTOTT 
HATÓSÁGI DÍJ FT/M3 

1. Ivóvíz     

Marcali (451.500 m³)  
Boronkai v.rész(13.900m³ ) 
Bizei városrész (5.800 m³) 
Horvátkúti v.rész (6.300m³) 
Gyótai városrész(2.700 m³) 

 
480.200 

ebből lakossági 330.900 
közületi 149.300 

322 

60 
ebből: 

42 rekonstrukciós díj(72%) 
18 fejlesztési célú szabad 
felhasználású díj (28%) 

382 
eltérített díj: 
363 lakossági 
434 közületi 

2. Szennyvízcsatorna       

 
Marcali (460.700 m³) 
Bizei városrész (4.600 m³ ) 

 
 

465.300 
ebből lakossági 275.100 

közületi 190.200 
 

292 

70 
ebből: 

27 rekonstrukciós díj(38%) 
43 fejlesztési célú szabad 
felhasználású díj (62%) 

362 
eltérített díj: 
305 lakossági 
445 közületi 

Boronkai v.rész (11.700m³) 
 

11.700 
ebből lakossági 11.200 

közületi 500 
292 

70 
ebből: 

14 rekonstrukciós díj(20%) 
56 fejlesztési célú szabad 
felhasználású díj (80%) 

362 
eltérített díj: 
305 lakossági 
445 közületi 

 
 
 

                                                        
1 Beiktatta: 43/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályos: 2012. január 1-től. 
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2. számú melléklet 
 

Az ingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalány-mennyiségei 
 
 
 
 
 
 

1. Beépített ingatlanok  
1.1. Udvari csappal 40 l/fő/nap 
1.2. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65 l/fő/nap 
1.3. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap 
1.4. Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-
vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

120 l/fő/nap 

1.5. Mint az 1.4. pont, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai 
áramfelvételes vízmelegítővel 

150 l/fő/nap 

1.6.Mint az 1.5. pont, de központi melegvíz ellátással, illetőleg nem 
korlátozott fűtésű, egyedi vízmelegítővel 

180 l/fő/nap 

2. Házikert locsolás: az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb 
az ingatlanterület 50%-ának alapulvételével  

1 l/m2/nap 

3. Állatállomány itatása számosállatonként 40 l/db/nap 
4. Közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es 
körzetben lakók száma szerint 

30 l/fő/nap 
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3. számú melléklet 
 

 
DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ Rt. 
Somogy Megyei Üzemigazgatósága 
 

Fogyasztói igénybejelentés 
(A locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti korrekció igényléséhez) 

 
 

Alulírott…………………………………………………………………………. által képviselt  
…………………………………………………………………………………(fogyasztó neve) 
…………………………………………………………………………………(fogyasztó címe) 
a 7/1994.(III. 30.) számú önkormányzati rendelet alapján igénylem a locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a 
szennyvízmennyiség korrekciót. 
Fogyasztói szám:………………………………………………………………………………... 
Bekötési vízmérő (főmérő) száma:……………………………………………………………… 
Az ingatlan címe (ahová a mennyiségi korrekció elszámolását 
kérem):………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 
Kijelentem, hogy a locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív 
vízbeszerzési lehetőséggel nem rendelkezünk, valamint, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni. 
 
 
Kelt:…………………, …………..év……………….hónap…………..nap 
 
                                                                                ………………………………………….                                                                                                                 
                                                                                      a fogyasztó képviselőjének aláírása 
 

 
A szolgáltató nyilatkozata 

 
Az igénybejelentésben megjelölt fogyasztóhely a locsolási célú jogosultság jogszabályi 
feltételeinek 
 
             megfelel                                                                                   nem felel meg 
 
Kelt:………………,……..év……………….hónap………nap 
 
 
                                                                                           …..……………………………… 
                                                                                                     a szolgáltató aláírása 
 


