VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

31/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a vízfogyasztás rendjéről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A vízkorlátozás rendjét a rendelet 1. melléklete állapítja meg.

2.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)

Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 42/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi
ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás díjairól, a vízfogyasztás
rendjéről.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. június 30.

1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
31/2014. (VI.30.) a vízfogyasztás rendjéről szóló önkormányzati rendeletéhez
Vízkorlátozási terv
1.

A város vízellátó rendszere általában elegendő kapacitással rendelkezik ahhoz,
hogy a biztonságos szolgáltatást ellássa. Előfordulhatnak azonban olyan esetek
(nyári csúcsfogyasztás, műszaki problémák stb.), amikor nem lehet kielégíteni a
fellépő vízfogyasztási igényeket. Ilyen helyzetekben a vízfogyasztást korlátozni
kell. A korlátozás mértéke az adott helyzettől függ, de előzetesen fel kell
készülni ezek megfelelő kezelésére. A vízhiány mértéke alapján több
fokozatban kell a korlátozást elrendelni:
1.1. Értesíteni kell a fogyasztókat a vízhiányról, locsolási, illetve gépkocsi
mosási tilalmat kell elrendelni.
1.2. A nagyfogyasztók vízfogyasztását korlátozni kell (azon fogyasztók
esetében ahol az ivóvíz-minőségű víz nem feltétele a termelésnek, vagy a
működésnek, illetve ahol a korlátozás gyors eredményt hoz), azonban a
korlátozás nem terjedhet ki a szociális célú vízre.
1.3. A 2. pontban nem említett közületi fogyasztók korlátozása, azonban a
korlátozás nem terjedhet ki a szociális célú vízre, valamint az iskolákra és
közintézményekre.
1.4. A közintézmények, iskolák,
vízfogyasztásának korlátozása.

valamint

az

üzemek

szociális

1.5. Korlátozás szakaszos vízellátással, a létfenntartáshoz szükséges 30 l/fő/
nap vízmennyiség biztosítása mellett.
2.

A nagyfogyasztók vízellátásának korlátozását, az üzemeltetőtől megkért
aktuális vízfogyasztási adatok ismeretében kell sorrendbe állítani.
A nagyfogyasztók körében a vízfogyasztás mértéke szerinti, jelenleg érvényes
sorrendet az 1. függelék határozza meg.

3.

Ha a szolgáltatásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb
elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás a jelen rendeletben
meghatározott tervnek megfelelően korlátozható. A korlátozást a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8) bekezdés alapján a
polgármester rendeli el.

1. függelék

