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Tárgy: Vízterhelési díj megállapítása Sorszám: IV/8 

Előkészítette: Gál András osztályvezető 

Műszaki Osztály 
Döntéshozatal módja: 

egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. március 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A vízterhelési díjfizetési kötelezettséget, annak mértékét a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg, ami 2004. január 1-je óta van hatályban. A 

hivatkozott törvény 10. §-a szerint: 

„10. § A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után 

fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető 

szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. Ha a 

szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot üzemeltető szolgáltató személye különbözik, 

akkor a csatornahálózatot üzemeltető szolgáltató jogosult a rá áthárított díjat a szolgáltatást 

igénybe vevőkre továbbhárítani. A gazdálkodó szervezet által kibocsátott szennyvíz 

mennyiségének és minőségének meghatározása a szolgáltató feladata.” 

 A vízterhelési díj törvény által meghatározott díjmértékét fokozatosan kell elérni: 

„27. § (1) A levegőterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény 

alapján megállapított levegőterhelési díj 40%-át, 2005. évben 40%-át, 2006. évben 75%-át, 

2007. évben 90%-át, a 2008. évtől 100%-át köteles megfizetni. A vízterhelési díj fizetésére 

kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján megállapított vízterhelési díj 30%-át, 

2005. évben 30%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 80%-át, 2008. évtől kezdődően 100%-

át köteles megfizetni. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e 

törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át, 2005. évben 20%-át, 2006. évben 

50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évtől 100%-át köteles megfizetni.” 

2010. december 31-ig a vízterhelési díjban Békés város vonatkozásában 22.230.309,-

Ft díjhiány keletkezett a 2009. évi tisztítótelepi problémák miatt. 

 Az Alföldvíz Zrt. igazgatósága – figyelembe véve azt, hogy a fogyasztókra nem 

célszerű egy évben ráterhelni ezt a drasztikusan megemelt díjat – az alábbi javaslatot fogadta 

el 20/2010. (III.11.) számú határozatával: 

 „Azon településeknél, ahol szegmensenként (lakosság, önkormányzat, hatóság, 

szippantott szennyvíz) kiszámított tárgyévi vízterhelési díj-növekedés a szegmensek egy 

egységére vetített összege az előző évhez viszonyítva meghaladja a 20%-ot és a 20 Ft/m
3
 

összeget, akkor a díj kiterhelése a fogyasztókra több év alatt történik meg. A tárgyévben a 

szegmensek egy egységére vetített növekedés összegéből csak 10 Ft/m
3
 kerül beépítésre, míg a 

fennmaradó vízterhelési díj-hátralékot a település 3 év alatt, évekre egyenletes arányban 

lebontva téríti meg az aktuális évet terhelő vízterhelési díjon felül. További korlátozó tényező, 

hogy a 3. év végére, az előző évekről hozott hátralékot teljes egészében be kell építeni a díjba, 

valamint a település a díj-hátralékának rendezéséig további fizetési kedvezményt a díjaiban 

nem érvényesíthet.” 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 105/2011. (III. 31.) határozatával elfogadta 

ezt a javaslatot. 
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 Ezt figyelembe véve a vízterhelési díjak alakulása az Alföldvíz Zrt. javaslata alapján 

az alábbi (ÁFA nélkül): 

 2007 

(Ft/m³) 

2008 

(Ft/m³) 

2009 

(Ft/m³) 

2010 

(Ft/m³) 

2011. 04. 

01-től 

(Ft/m³) 

2012. 04. 

01-től 

(Ft/m³) 

2013. 

04. 01-

től 

(Ft/m
3
) 

lakossági 

fogyasztó 

18,20 13,70 12,30 12,30 22,30 27,40 16,50 

önkormányzati 

fogyasztó 

18,20 13,70 12,30 12,30 22,30 27,40 16,50 

hatósági díjas 

fogyasztó 

27,00 20,60 18,50 18,50 33,50 36,40 20,00 

szippantott 

szennyvíz után 

41,00 30,80 27,70 27,70 50,20 49,80 25,30 

A 270/2003. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a vízterhelési díj a 

szolgáltatást igénybe vevőkre való áthárításának módját a közüzemi csatornahálózatot 

működtető közszolgáltatást végző – ideértve a szennyvízelvezető- és szennyvíztisztító 

rendszert, illetve szennyvíziszap ártalmatlanítást és hasznosítást végző közszolgáltatót is – az 

illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg. 

 Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes környezetterhelési díjak 

visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, 

valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003.(XII.24.) Korm. rendelet 

7. § (1) bekezdésében foglalt egyetértési jogával élve tudomásul veszi az Alföldvíz Zrt., 

mint közszolgáltató által, Békés településre meghatározott vízterhelési díjak összegét, 

melyeket az alábbi táblázat tartalmaz (ÁFA nélkül): 

Fogyasztói szegmens 

Vízterhelési egységdíj 

2013. 04. 01-től 

(Ft/m³) 

lakossági fogyasztó 16,50 

önkormányzati fogyasztó 16,50 

hatósági díjas fogyasztó 20,00 

szippantott szennyvíz után 25,30 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:      Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. március 18. 

 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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