
Dömsöd Nagyközség Képviselı-testületének 
15/2009. (XI.30.) rendleetével módosított 

6/2004. (VII.1.) önk. számú rendelete 
Az ivóvíz közmőhálózat fejlesztésérıl , és a csatlakozás szabályairól 

 
(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
tv., és a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. 
rendelet, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet, és az épített környezet  
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. szabályait figyelembe véve az ivóvíz közmőhálózat 
fejlesztésérıl, valamint a közmőhálózathoz való csatlakozás szabályairól a következı rendeletet alkotja. 

 
Bevezetı rendelkezések 

 
1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az egészséges ivóvízellátásról, mint alapfeladatáról önállóan 
gazdálkodó, teljes jogkörrel felruházott költségvetési szerve útján gondoskodik, amely költségvetési szerv 
/továbbiakban: Községi Vízmő/ saját mőködési és fejlesztési bevételeibıl gazdálkodik, amelyhez az 
Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott módon támogatást nyújthat. 
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén lévı ingatlan tulajdonosára, 
vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó személyre. 
(2) E rendelet szabályozza Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén: 
a) az ingatlanoknak az ívóvíz közmőhálózatba való bekötésének feltételeit, 
b) az ivóvíz közmőhálózat fejlesztésének rendjét. 

 
Értelmezı rendelkezések 

 
3. § E rendelet alkalmazásában: 
a) fogyasztó: az ivóvíz közmőhálózatba bekötött ingatlan tulajdonosa, illetve az ingatlant egyéb jogcímen 
használó személy; 
b) szolgáltató: az ivóvízellátást végzı Községi Vízmő. 
 
 

Az ivóvíz közmőhálózat fejlesztésének rendje 
 

4. § Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat az ivóvíz törzshálózat fejlesztését a Községi Vízmő 
kezdeményezése alapján végzi el. 
5. § (1) A törzshálózat fejlesztésére a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 
javaslatot tesz a Képviselı-testületnek az éves költségvetési koncepció beterjesztésével egyidejőleg.  
(2) A Bizottság által tett javaslat alapján az ivóvíz törzshálózat fejlesztésérıl, és az érdekeltségi hozzájárulás 
összegérıl a Képviselı-testület évente dönt. 

 
Az ivóvíz közmőhálózathoz való csatlakozás feltételei 

 
6. § (1) Az ivóvíz közmőhálózatba való bekötést az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója 
kezdeményezheti a szolgáltatónál, akinek a szolgáltató a bekötés lehetıségérıl és feltételirıl elızetesen 
tájékoztatást ad. 
(2) A bekötés feltétele a jelen rendelet  mellékletében  meghatározott mértékő  érdekeltségi hozzájárulás és a 
bekötési díj megfizetése. 
7. § (1) Dömsöd Nagyközség területén az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az 
ingatlannak az ívóvíz közmőhálózatba bekötését jelen rendelet függeléke szerinti „vízbekötési lap” 
elnevezéső nyomtatvány kitöltésével, és a kitöltött nyomtatvány szolgáltatóhoz való eljuttatásával rendelheti 
meg. 
(2) A szolgáltatási szerzıdés megkötése az érdekeltségi hozzájárulás és a bekötési díj megfizetését követı 
15 napon belül a szolgálató elvégzi az ingatlan bekapcsolását az ivóvízellátásba. 



8. § (1) A jelen rendelet hatályba lépését követıen megvalósítandó ivóvíz közmőhálózati fejlesztések esetén, 
az érdekelt elızetesen jelzett kérelme alapján az érdekeltnek részletfizetési kedvezményt állapítható meg. 
(2) Részletfizetés esetén az érdekelt köteles egyösszegben befizetni az érdekeltségi hozzájárulás 60%-t, a 
fennmaradó részt  pedig legfeljebb 10 hónap alatt egyenlı havi részletekben megfizetni. 
 

Záró rendelkezések 
 
9. § (1) Ez a rendelet 2004. július hó 1. napján lép hatályba. 
 

Kudar Zsigmondné sk.            dr. Vörös Andrea sk. 
    Polgármester                                  jegyzı 

 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kihirdetve 2004. július 1. napján. 
 
 

Dr. Vörös Andrea sk. 
jegyzı 

 
 
 

Egységes szerkezetbe foglalta dr. Bencze Zoltán aljegyzı 2009. november 30-án. 
 
 
 

Dr. Vörös Andrea 
jegyzı 

 
 
 
 

6/2004. (VII.1.) önk. számú rendelet  melléklete1 
 
 
Ivóvíz közmőhálózat érdekeltségi hozzájárulás mértéke 
 
a) a rendelet hatályba lépését követıen építendı ivóvíz közmőhálózatra történı csatlakozás esetén 
ingatlanonként 117.000-Ft+ÁFA 
b) a rendelet hatályba lépése elıtt megépített ivóvíz közmőhálózatra történı csatlakozás esetén 
ingatlanonként 33.500-Ft+ÁFA 
 
A közmőhálózatra történı bekötés díja: 
 
Ha a törzshálózat és a kialakított mérıhely közötti távolság a 10 métert nem haladja meg 25.000-Ft+ÁFA, 
minden további méterenként 600-Ft+ÁFA. 

                                                 
1 Módosította a 15/2009. (XI.30.) rendelet. Hatályos: 2010. január 1-tıl. 


