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Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. a mellékelt víz- és csatornadíj javaslatot tárta 
önkormányzatunk elé a 2010. évi díjak meghatározására. 

Alapdíjak a vízszolgáltatásban, ÁFA nélkül (nem változik 2009-hez képest): 
 
Vízmérı 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 közmővagyon rekonstrukciójára, a 
Vízmő Zrt. javaslata minden díjtételen nettó 51,50 Ft/m3 érvényesítése. Javaslom, hogy a lakossági 
csatornadíjakon 0 Ft/m3 legyen a többlet bérleti díj, a vízdíj viszont ne csökkenjen a 2009. évihez 
képest. 

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

Szegmensek 

K
at

eg
ór

iá
k 

a. Mőködési 
hányad 

b. 
Minimum 
bérleti díj 

c. Önkor-
mányzati 
bérleti díj 

d. Tervezett 
nyereség 

e. 
Fogyasztás-
tól függı díj 

(képlet 
szerint) 

a+b+c+d 

f. 
Változatlan 

alapdíj 
miatti 

korrekció 

g. Kereszt-
finanszíro-
zás összege 

Fogyasztás-
tól függı díj 

e+f+g 

lakossági II. 121,10 9,60 56,40 6,50 188,70 6,80 -20,60 179,80 

hatósági II. 230,00 9,60 56,40 12,00 303,10 6,30 -20,60 293,70 

önkormányzati II. 189,30 9,60 56,40 9,90 260,30 6,20 -20,60 250,80 

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

Szegmensek Mőködési 
hányad 

Minimum 
bérleti díj 

Önkor-
mányzati 
bérleti díj 

Tervezett 
nyereség 

Szolidari-
tási díj 

Kereszt-
finan-

szírozás 
Csatornadíj 

lakossági 234,60 12,90 0 12,40 7,90 -17,70 250,10 

hatósági 234,60 12,90 51,50 12,40 7,90 -17,70 301,60 

önkormányzati 234,60 12,90 51,50 12,40 7,90 -17,70 301,60 
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Fentiek alapján az alábbiak szerint alakulnak a víz- és csatornadíjak 2010-ben, 2008-as és 2009-es 
viszonyítással, nettó értéken (az alapdíj nem változik!): 

Szegmens 

Vízdíj 

2008 

Ft 

Vízdíj 

2009 

Ft 

Vízdíj 

2010 

Ft 

Csatornadíj 

2008 

Ft 

Csatornadíj 

2009 

Ft 

Csatornadíj 

2010 

Ft 

Lakossági 146,60 179,80 179,80 180,30 239,40 250,10 

Hatósági 209,50 248,80 293,70 247,00 264,40 301,60 

Önkormányzati 247,00 290,10 250,80 272,70 264,40 301,60 

 

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

 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete a lakossági és önkormányzati vízdíjakat az alábbiak 
szerint állapítja meg 2010. évre. A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák: 

  

- lakossági fogyasztó vízdíj: 179,80 Ft/m3 

- önkormányzati fogyasztó vízdíj: 250,80 Ft/m3 

2. Békés Város Képviselı-testülete a lakossági csatornadíjat az alábbiak szerint 
állapítja meg 2010. évre. A díj az ÁFA-t nem tartalmazza: 

- lakossági fogyasztó csatornadíj: 250,10 Ft/m3 

 

Határid ı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. november 16. 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
………………………….. 

      Jogi ellenjegyzı 

 

…………………………. 
  Pénzügyi ellenjegyzı 



 
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
…/2009. (XI. 27.) 

 
r e n d e l e t e 

 
AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI  
SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

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

 
m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 
Békés Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közmőves ivóvízellátásról és közmőves 
szennyvízelvezetésrıl szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendeletre figyelemmel az 
önkormányzat a tulajdoni érdekeltségében lévı vízi közmőbıl szolgáltatott ivóvíz- és a 
víziközmő által biztosított szennyvízelvezetés, -tisztítás és -kezelés szolgáltatások 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a szolgáltatások 
igénybevételének egyes kérdéseirıl az alábbi rendeletet alkotja 

 
1. § 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési  
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl szóló 55/2008. 
(XII. 19.) rendeletének 1. sz. melléklete helyébe az alábbi kerül: 
 

„1. számú melléklet 
A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb díjak a következık: 
 
a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban, ÁFA nélkül 
 
Vízmérı 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 vízmérıknél a nagyobb mérető mérıt kell az alapdíjszámlázásnál alapul 
venni. 

- Ha két vagy több bekötési vízmérıje van a számlázási helynek (ingatlannak), úgy 
valamennyi vízmérı szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.  
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- Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérın keresztül történik, havonta 
csak egy, a legnagyobb vízmérıméret szerinti alapdíjat kell felszámolni. 

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

- Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérı és mellékmérı kapcsolatban bekötési mérıre 
történı számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a bekötési mérı után alapdíj nem 
számítható fel, nem lakossági fogyasztó esetén a bekötési mérı méretét kell alapul 
venni. 

- Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérı nélküli s az egyedi általányos (méretlen 
bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötıvezetékek méretével azonos mérıméret szerinti 
alapdíjat kell felszámolni. 

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

 
b.) Fogyasztás mennyiségétıl függı hatósági víz- és szennyvízdíjak ÁFA nélkül: 
 
 -      vízdíj  293,70 Ft/m3 
 

-      szennyvízdíj  301,60 Ft/m3 
 
-  hatósági vízterhelési díj összege   20,60 Ft/m3 
 

c.) Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 
csatornadíj másfélszerese, ÁFA nélkül 
 
  452,40 Ft/m3 
 
szippantott (kihordásos) szennyvíz utáni 
vízterhelési díj összege:  30,80 Ft/m3” 
 

2. § 
 
E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
B é k é s , …………………. 
 
 
 Izsó Gábor sk.   Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  sk. 
 polgármester                                 jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2009. november 27-én 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
                    jegyzı 


































