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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján a 

talajterhelési díj alapja 2012. február 1. napjától 1.200 Ft/ m
3
 lett. Békés Város területére vonatkozó 

területérzékenységi szorzó 1,5 ami azt jelenti, hogy az itt elfogyasztott vízmennyiség után az eddigi 

180,- Ft/ m
3
 helyett 2012. február 1. napjától 1.800,- Ft/m

3
 talajterhelési díjat kell fizetni azoknak a 

kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. 

 A talajterhelési díj mértékének drasztikus megemelése miatt jelentősen megnőtt a 

csatornahálózatra csatlakozni kívánók száma.  

A Békés Megyei Vízművek Zrt. felmérése szerint mintegy 70 db bekötővezeték hiányzik a 

városban, melyek miatt az érintetteknek aránytalanul magas költséget jelentene ezek pótlásával 

megoldani a rákötést. A Zrt. képviselőivel egyeztetve az alábbi javaslatok fogalmazódtak meg: 

 

1. A hiányzó bekötővezetékeket a Vízművek Zrt. saját költségen megtervezi. 

2. Az Önkormányzat megépítteti az összes hiányzó bekötővezetéket, valamint a bontási, 

földkiemelési, földvisszatöltési és burkolat helyreállítási munkákat saját kivitelezésben végzi 

el, a csatornaszerelési szakmunkákat pedig a Vízművek Zrt. végzi. Fedezete a 

rekonstrukciós keret, a munkálatok becsült bekerülési költsége 14.000 eFt. 

3. A talajterhelési díj megemelése óta eltelt időben lakosok által kifizetett tervezési díj 

Vízművek Zrt. részéről történő átvállalása. 

4. Rákötési szándéknyilatkozat esetén a Békés Város Képviselő-testülete hatósági határozatban 

dönt az elkészült közműberuházásokra történő rácsatlakozáshoz való hozzájárulás 

mértékéről, mely a szennyvízcsatorna hálózat létesítése után 60.000, - Ft/ingatlan. A 

hálózatra történő rákötés a talajterhelési díj megfizetési kötelezettség alól mentesítésséget ad 

(csatornadíj kerül megfizetésre). 

5. Rákötés után a Zrt. 5 hónapra mentesíti a csatornahasználati díj megfizetése alól az érintett 

lakosokat. 

6. Belső hálózat minősített vállalkozás általi kivitelezés esetén nincs nyíltárkos átvétel. 
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A 2012. január 1. és június 30. között képződött rekonstrukciós keret összege:  48.160 EFt 

2011. évről áthozott szabad keret.       24.984 EFt 

A keret terhére 2012-ben megrendelt és kifizetett rekonstrukciók összege:               -28.283 EFt 

Maradvány:          44.861 EFt 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1.) a víz- és csatornadíjakban 2012. január 1. és 2012. június 30. között képzett 

rekonstrukciós keret terhére nettó 14,0 millió forintot biztosít a városban hiányzó 

szennyvíz bekötővezetékek kiépítésére, 

2.) felhatalmazza polgármesterét a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 

aláírására. 

 

 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2012. június 18. 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


