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Tárgy:  Rendeletmódosítások Sorszám: IV/1 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
dr. Farkas László aljegyző 
dr. Csarnai Judit osztályvezető 
Hatósági Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Határozat: egyszerű 
szótöbbség, 
Rendelet: minősített többség az 
SZMSZ 12. § (4) bekezdés a) 
pontja alapján 

Véleményező 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2011. február 24-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztálya szóbeli megkeresésben felhívta a Hivatal Vezetőjének figyelmét arra, hogy a 2010. 
november 25-i képviselő-testületi ülésen elfogadott önkormányzati rendeleteket vizsgálja 
felül a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14. IRM) rendelet, illetve a 2011. január 
1-jén hatályba lépett, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek 
figyelembe vételével. 

A felülvizsgálattal érintett rendeletek: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi 
szabályairól 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete, 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz-ellátási és 
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 36/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet, 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti helyi 
autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 37/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. 

 
A felülvizsgálat során tapasztalt tipikus hibák, hogy a rendeletek bevezető részei nem 

a megfelelő felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazzák, illetve a feladatkört megállapító 
rendelkezések nem kerültek meghatározásra, felsőbb szintű jogszabályok rendelkezései 
kerültek megismétlésre, illetve a módosító rendelkezések nem pontosan, a jogszabályban 
előírtak alapján kerültek megfogalmazásra. 

A Képviselő-testület 396/2010. (XI. 25.) határozatával állapította meg a lakossági és 
önkormányzati fogyasztói vízdíj mértékét, mely ellentétes az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakkal. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-

tervezetek és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselő-testülete 396/2010. (XI. 25.) határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

2. Békés Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt., mint szolgáltató, a lakosság, és az önkormányzati intézmények 
felé a 2011. évi vízdíjakat az alábbiak szerint érvényesíti a hatósági ár alatt. A 
díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák: 

- lakossági fogyasztó vízdíj: 189,20 Ft/m3 

- önkormányzati fogyasztó vízdíj: 262,20 Ft/m3 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. február 17. 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
………………………….. 

      Jogi ellenjegyző 

 

…………………………. 
  Pénzügyi ellenjegyző 



 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/….. (…. …) 
 

önkormányzati rendelete  

AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről 
 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § (1)  Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás 
helyi szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-a, a 7. § (5)-(9) 
bekezdése, a 8. § (2)-(4) bekezdése, a 11. § (2) bekezdése. 
 
(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartás helyi 
szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete. 

  
2. § Ezen rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
Békés, 2011. február 24. 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
2011. február …-án. 
 
 
Tárnok Lászlóné 

jegyző 
 
 
 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/….. (…. …) 

önkormányzati rendelete 

AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI  
SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIR ŐL 
szóló 55/2008. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
 
2. § Ezen rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
 
3. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz-ellátási és 
szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 55/2008. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelete. 
 
 
Békés, 2011. február 24. 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
2011. február …-án. 
 
 
   Tárnok Lászlóné 

jegyző 
 
 
 
 



1.  melléklet a …/..… (……) önkormányzati rendelethez 
 
A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb díjak a következők: 
 
a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban, ÁFA nélkül: 
 
Vízmérő Értékesítési irány   Alapdíj Ft/db/hó 
   méret (mm)   
 
 13-20 lakossági   520 
 nem lakossági   787 
 25-40 lakossági és nem lakossági  5.560 
 50-80 lakossági és nem lakossági  16.210 
100-200 lakossági és nem lakossági  26.400 
 

- Kombinált vízmérőknél a nagyobb méretű mérőt kell az alapdíjszámlázásnál alapul 
venni. 

- Ha két vagy több bekötési vízmérője van a számlázási helynek (ingatlannak), úgy 
valamennyi vízmérő szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.  

- Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérőn keresztül történik, havonta 
csak egy, a legnagyobb vízmérőméret szerinti alapdíjat kell felszámolni. 

- Lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi átalányos (méretlen bekötés) 
vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérő mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni. 

- Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérő és mellékmérő kapcsolatban bekötési mérőre 
történő számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérő után alapdíj nem 
számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérő méretét kell alapul 
venni. 

- Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérő nélküli és az egyedi általányos (méretlen 
bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötővezetékek méretével azonos mérőméret 
szerinti alapdíjat kell felszámolni. 

- Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérő nélküli közkifolyók esetén a 
lakossági 13-20 mm mérőméret szerinti díjat kell alkalmazni. 

 
b.) Fogyasztás mennyiségétől függő legmagasabb hatósági víz- és szennyvízdíjak ÁFA 
nélkül: 
 
 -      vízdíj  308,00 Ft/m3 
 

-      szennyvízdíj  306,30 Ft/m3 
 
-  hatósági vízterhelési díj összege     20,60 Ft/m3 
 

c.) Szippantott szennyvíz (folyékony hulladék) kezelési és tisztítási (fogadási) legmagasabb 
díja ÁFA nélkül :  459,50 Ft/m3. 
 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/….. (…. …) 

önkormányzati rendelete 

A MENETRENDSZERINTI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS VITEL DÍJÁRÓL 
szóló 6/2003. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti helyi autóbusz-
közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„ 8. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. január 1-től 2011. 
december 31-ig terjedő időszakra a helyi autóbusz-közlekedés tarifáit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
a) menetjegy: nettó 125 forint/darab, 
b) összvonalas havi bérlet: nettó 2624 forint/darab, 
c) tanuló és nyugdíjas havi bérlet: nettó 872 forint/darab.” 

 
2. § Ezen rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba. 
 
3. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a menetrendszerinti 
helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 6/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 37/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete. 
 
Békés, 2011. február 24. 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
2011. február …-án. 
 
 
   Tárnok Lászlóné 

jegyző 
 


