
C:\Users\polyik.tamas.HUMANKFT\Desktop\Ákos\rendeletek\h2000\22_2000r.doc 1

22/2000.(XII.15.) számú 
Önkormányzati Rendelet 

 
a locsolási kedvezményről 

 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§.-ában foglalt felhatalmazás 
alapján – a település önkormányzata – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.05.) 
Korm. rendelet 24. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján, május 1-jétől szeptember 30-ig 
terjedő időszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az 
adott időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell 
figyelembe venni. 
 

2. § 
 

A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a lakossági fogyasztó által benyújtott 
igénylőlap alapján történik. 
 

3. § 
 
Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak abban az esetben adható, ha a fogyasztó a 
csatornadíjat bekötési vízmérő (fővízmérő) alapján fizeti. 
 

4. § 
 
A locsolási célú felhasználás miatt korrekció igénylésére szolgáló igénylőlapot a szolgáltató 
köteles az ügyfélszolgálati egységeinél ingyenesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. 
 

5. § 
 

(1) Az igénylést a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-éig kell benyújtani a 
szolgáltató részére. Az ezt követően beérkező igénylést a szolgáltató a tárgyévet követő év 
locsolási időszakára vonatkozóan fogadja el. A szolgáltató köteles a benyújtott igénylést 30 
napon belül e rendelet szerint elbírálni. 

 
(2) Elutasítás esetén, annak indokairól a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni. 
A szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon 
fogyasztónál utasíthatja el, akinek 
 

a) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli 
egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – 
vízbeszerzési lehetősége, van, 

 
b) igénybejelentése – a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat 

tartalmaz, 
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c) Az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció 
megadását követően a víziközmű szolgáltató tekintetében 90  napon túli díjhátraléka 
van. 

 
(3) A szolgáltató által aláírt fogyasztói igénybejelentés 1 példányát a fogyasztó részére meg 

kell küldeni. 
 

6. § 
 
(1) A fogyasztóval történő elszámolás során a szolgáltató 
 

a) A  beadott igénylőlap adatai alapján a számlázási rendszerben a     locsolással 
összefüggő mennyiségi korrekciót a locsolási időszakot követő első számlában egy 
összegben érvényesíti, 

 
b) Köteles a korrekciót mindaddig érvényesíteni, ameddig a fogyasztó 
igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjainak teljesülésében 
változás nem áll be. 

 
(2) A szolgáltató és a fogyasztó a locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról 
egymást tájékoztatni kötelesek 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2001 január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a mennyiségi korrekció a locsolási 
tilalom időszakában nem alkalmazható. 
 
 

Kallus Lászlóné      Feketéné Tőzsér Erika 
  polgármester        jegyző 
 
 


