
         KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

                                           8/2004.(III.23.) RENDELETE 

 

              víziközműből szolgáltatott kerti locsolás céljára szolgáló víz használatáról. 

 

 

 

Küngös Község Önkormányzata az 1949. évi XX.tv. 44/A.§.-ában kapott felhatalmazás 

alapján a 38/1995.(IV.05.) Korm. Rendeletre figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

                                                      A rendelet hatálya 

 

 

                                                              1.§. 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Küngös Község Önkormányzata közigazgatási    területén 

víziközműből kerti locsolás céljára igénybevett víz-és szennyvízvezetékekre. 

 

 

(2) A rendelet minden olyan természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel      

           nem rendelkező társaságra vonatkozik, aki a víziközműből locsolás céljára kíván vizet          

           felhasználni. 

 

 

                            Locsolás céljára szolgáló vízvétel szabályai 

 

                                                             2.§.   

 

(1) Locsolóvíz vételi lehetőség csak olyan ivóvíz-, és szennyvízhálózatba bekötött    

ingatlanokon engedélyezhető, ahol szabadtéren elhelyezett kerti csap, vagy automatikus 

locsoló berendezés ( továbbiakban locsoló berendezés ) van és az mellékvízmérővel van 

felszerelve. 

 

(2) A locsolóvíz fogyasztás mérése a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Rt., mint szolgáltató  

          által engedélyezett mellékvízmérőórával lehetséges.   

          A mellékvízmérő beépítésére a 38/1995.(IV.05.) Korm. Rendelet 18.§.-a szerinti   

          rendelkezések az irányadóak. 

 

   (3) A locsolási mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat  

        elkülönítésére szolgálhat. 

        Meglévő mellékmérő utáni locsoló berendezés további mellékmérősítése nem lehetséges. 

             

(4) Egy bekötési vízmérőhöz több locsolási mellékvízmérő is csatlakoztatható. 

 

 

(5) Locsoló vezetéket csak az ingatlanon létesített csatlakozásból és a föld felett vezetett                                                                

Vezetéken lehet a kerti csaphoz csatlakoztatni. 

    



                                                  2 –                                                                          

 

 

    ( 6 ) A vízmérő állagának megóvása, fagyvédelem a fogyasztó kötelessége.                                        

 

 

                           

                                                              3.§.                                                          

 

                             A locsolóvíz díj megtérítésének szabályai                              

 

 

    ( 1 ) A locsolási célra használt víz díját a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő különbsége                      

            alapján kell megtéríteni.                                                                       

 

    (2) A mellékvízmérőn mért elhasznált vízmennyiséggel arányos szennyvíz mennyiségét a                       

          szolgáltató az elszámoláskor levonja és azt, mint igénybe nem vett szolgáltatást nem                 

          kell megtéríteni.                                                                                                                

 

(3) A szabálytalan vízvételezés ( nem locsolási célra történő igénybevétel ) esetén a                         

szolgáltató jogosult csatornahasználati díjat – a teljes locsolási időszakban – a bekötési                     

vízmérő szerinti fogyasztás alapján számlázni.                                                                          

 

   (4) A locsolóvíz igénybevételi időszakon túl használt vízmennyiség után csatornahasználati                 

         kedvezmény nem igényelhető.                                                                                                    

 

 

                                                                4.§.                                                                   

 

                                      A locsolóvíz igénybevételének időszaka                                                        

 

(1) A locsolóvíz szolgáltatást minden év április 1-től szeptember 30-ig lehet igénybe venni.               

 

 

                                                       Hatálybalépés                                           

 

                                                              5.§.                                        

 

(1) Ez a rendelet 2004. április 1. napján lép életbe.                                               

 

 

 

                       Szabó Géza     Beke Tamás                              

                      polgármester                                                        jegyző 


