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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békés Megyei Vízművek Zrt. a 2012. évre vonatkozó víz- és csatornadíj javaslatát 
megküldte önkormányzatunk részére. A Vízmű által küldött javaslatot terjedelmére tekintettel 
elektronikus úton bocsátjuk a T. képviselők rendelkezésére, mely megtalálható a 
www.bekesvaros.hu honlapon az „önkormányzat” menü „testületi ülések” menüpontjában. 

Alapdíjak a vízszolgáltatásban, ÁFA nélkül (nem változik 2009-hez képest): 

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,- 

Az önkormányzati többlet bérleti díj biztosít fedezetet a közművagyon rekonstrukciójára, a 
Vízmű Zrt. javaslata minden díjtételen nettó 57,10 Ft/m3 érvényesítése. 

Vízdíj szerkezete a javasolt többlet bérleti díjjal (nettó Ft/m3): 

Szegmensek 

K
at

eg
ór

iá
k 

a. Működési 
hányad 

b. 
Minimum 
bérleti díj 

c. Önkor-
mányzati 
bérleti díj 

d. Tervezett 
nyereség 

f. 
Változatlan 

alapdíj 
miatti 

korrekció 

Fogyasztás-tól függő díj 

(a+b+c) x (1+d) + f 

lakossági II. 113,60 13,60 57,10 5,00 17,40 210,90 

hatósági II. 243,30 13,60 57,10 5,00 16,50 346,20 

önkormányzati II. 189,10 13,60 57,10 5,00 14,30 287,10 

Csatornadíj szerkezete a javasolt bérleti díjjal (nettó Ft/m3): 

Szegmensek a. Működési 
hányad 

b. 
Minimum 
bérleti díj 

c. Önkor-
mányzati 
bérleti díj 

d. Tervezett 
nyereség 

Fogyasztástól függő díj  

(a+b+c) x (1+d) 

 

lakossági 257,20 14,70 57,10 5,00 345,50 

hatósági 257,20 14,70 57,10 5,00 345,50 

önkormányzati 257,20 14,70 57,10 5,00 345,50 
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Fentiek alapján az alábbiak szerint alakulnak a víz- és csatornadíjak 2012-ben, 2011-es és 2010-es 
viszonyítással, nettó értéken (az alapdíj nem változik!): 

Szegmens 

Vízdíj 

2010 

Ft 

Vízdíj 

2011 

Ft 

Vízdíj 

2012 

Ft 

Csatornadíj 

2010 

Ft 

Csatornadíj 

2011 

Ft 

Csatornadíj 

2011 

Ft 

Lakossági 179,80 189,20 210,90 250,10 306,30 345,50 

Hatósági 293,70 308,00 346,20 301,60 306,30 345,50 

Önkormány-
zati 

250,80 262,00 287,09 301,60 306,30 345,50 

 

 Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a határozati javaslatot és a mellékelt rendelet-
tervezetet fogadja el. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselő-testülete a lakossági és önkormányzati vízdíjakat az alábbiak 
szerint állapítja meg 2012. évre. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák: 

  

- lakossági fogyasztó vízdíj: 210,90 Ft/m3 

- önkormányzati fogyasztó vízdíj: 287,10 Ft/m3 

 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. november 21. 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
………………………….. 

      Jogi ellenjegyző 

 

…………………………. 
  Pénzügyi ellenjegyző 



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 

(TERVEZET) 

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 2012. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
Békés, 2011. december 1. 
 
 
 
 Izsó Gábor sk.      Tárnok Lászlóné sk. 
 polgármester       jegyző 
  
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2011. december … napján. 
 
 
   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  346,20 Ft/m3 
 

-      szennyvízdíj  345,50 Ft/m3 
 
-  hatósági vízterhelési díj összege     20,60 Ft/m3 
 

c.) Szippantott szennyvíz (folyékony hulladék) kezelési és tisztítási (fogadási) legmagasabb 
díja ÁFA nélkül :  518,30 Ft/m3. 
 


