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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. az elıterjesztés mellékletében foglalt kérelemmel fordult 
önkormányzatunkhoz, hogy a 2009. évi vízterhelési díjat állapítsa meg. 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 vízterhelı anyag után fizetendı 
díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot mőködtetı szolgáltató a 
terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevıkre. Ha a szennyvíztisztító telepet és a 
csatornahálózatot üzemeltetı szolgáltató személye különbözik, akkor a csatornahálózatot 
üzemeltetı szolgáltató jogosult a rá áthárított díjat a szolgáltatást igénybe vevıkre továbbhárítani. 
A gazdálkodó szervezet által kibocsátott szennyvíz mennyiségének és minıségének meghatározása a 
szolgáltató feladata.” 

 A vízterhelési díj törvény által meghatározott díjmértékét fokozatosan kell elérni: 

„27. § (1) A levegıterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben az e törvény alapján 
megállapított levegıterhelési díj 40%-át, 2005. évben 40%-át, 2006. évben 75%-át, 2007. évben 
90%-át, a 2008. évtıl 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. évtıl kezdıdıen 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. évtıl 100%-át köteles megfizetni.” 

 A lakossági és önkormányzati fogyasztó a Békés Megyei Vízmővek Zrt-vel kötendı külön 
megállapodás alapján fizeti az alábbi díjakat, melyeket határozati formában kell jóváhagyni. A 
hatósági díjas fogyasztó által fizetendı vízterhelési díjat és a szippantott szennyvíz utáni díjat pedig 
rendeletben kell megállapítani. 



Vízterhelési díjak összehasonlítása: 2008. 2009. 

 Ft/m3 Ft/m3 

- lakossági fogyasztó 13,70 12,30 

- önkormányzati fogyasztó 13,70 12,30 

- hatósági díjas fogyasztó 20,60 18,50 

- szippantott szennyvíz után 30,80 27,70 

 
 Kérem az alábbi határozati javaslat, és a melléklet rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete a lakossági és önkormányzati vízterhelési díjakat az 
alábbiak szerint állapítja meg 2009. évre. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

Vízterhelési díj: 2009. 

 Ft/m3 

- lakossági fogyasztó 12,30 

- önkormányzati fogyasztó 12,30 

Határid ı:  bevezetésre 2009. február 1. 

Felelıs:      Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2009. február 3. 

 

 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 
 
 



BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

…../2009. (ÍI. 13.) 

r e n d e l e t e 

AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSI 
SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIR İL 
szóló 55/2008. (XII. 18.) rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 

1. § 
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 55/2008. (XII. 18.) számú rendelete 1. számú 
melléklete b.) és c.) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
 

„b.) Fogyasztás mennyiségétıl függı hatósági víz- és szennyvízdíjak ÁFA nélkül: 
 
 -      vízdíj  290,10 Ft/m3 
 

-      szennyvízdíj  264,40 Ft/m3 
 
-  hatósági vízterhelési díj összege   18,50 Ft/m3 

 

c.) Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 
csatornadíj másfélszerese, ÁFA nélkül 
 
  396,60 Ft/m3 
 
szippantott (kihordásos) szennyvíz utáni 
vízterhelési díj összege:  27,70 Ft/m3” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2009. február 13. napján lép hatályba. 
 
B é k é s, 2009. február 3. 
 
 
                        Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
           polgármester       jegyzı 
 
A rendelet kihirdetésre került: 
2009. február 13-án 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                     jegyzı 










