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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Víziközmű törvény tervezete szerint a víz- és csatornadíjaknál az önkormányzati 
árhatósági jogkör meg fog szűnni 2012. január 1-ével. Az önkormányzat által december 1-jén 
megállapított díjak így hatályukat vesztik és egységesen várhatóan 4,2 %-os díjemelés lesz. 

A bérleti, illetve többlet bérleti díjakat az önkormányzat a víziközmű vagyon 
rekonstrukciójára, illetve fejlesztésére fordítja, így célszerű, hogy azok megállapított mértéke ne 
változzon, hanem csak a működési hányad, így az új díjakban a 4,2 %-al alacsonyabb díjakra teszek 
javaslatot, a december 1-jei ülésen elfogadott díjmértékhez képest. 

 A december 1-jei ülésen elfogadott rendelet már kihirdetésre került, és a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 9. § (1) és (2) bekezdése alapján: 

 
„ 9. § (1) Nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető 
hatályon kívül.  

(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező 
szerv jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett 
jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a 
kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép 
hatályba.” 

  

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

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselő-testülete a 378/2011. (XII. 01.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
2. Békés Város Képviselő-testülete a lakossági és önkormányzati vízdíjakat az alábbiak 
szerint állapítja meg a 2011. december 28-tól 2012. december 31-ig terjedő időtartamra. A 
díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák: 
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- lakossági fogyasztó vízdíj: 202,00 Ft/m3 

- önkormányzati fogyasztó vízdíj: 275,00 Ft/m3 

 

Határid ő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2011. december 22. 
 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 ŐLSZÓLÓ 
55/2008. (XII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL szóló 32/2011. (XII. 2.) 

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 módosításáról szóló 32/2011. (XII. 2.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § Ezen rendelet 2011. december 28. napján lép hatályba.” 
 
2. § A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
3. § Ezen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 
 
Békés, 2011. december 22. 
 
 
 
 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  322,70 Ft/m3 
 

-      szennyvízdíj  331,00 Ft/m3 
 
-  hatósági vízterhelési díj összege     20,60 Ft/m3 
 

c.) Szippantott szennyvíz (folyékony hulladék) kezelési és tisztítási (fogadási) legmagasabb 
díja ÁFA nélkül :  496,50 Ft/m3. 
 


