
Tárgy:  Víz és csatornadíjak 2008. 03.01. – 12.31. Sorszám: IV/  

Elıkészítette: 
Gál András osztályvezetı 
Mőszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Minısített többség a rendelethez 
az SZMSZ 12.§ (4) bekezdés a) 
pontja alapján,  
egyszerő többség a határozati 
javaslathoz 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság, 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. február 28-i ülésére 

A Békés Megyei Vízmővek Zrt. a mellékelt dokumentumok alapján kérte, hogy víz- és 
csatornadíjakat 2008. 03.01. – 2008.12.31. idıtartamra az önkormányzat állapítsa meg és a 
rendeletünkben megfogalmazott locsolási kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet szerint április 
1 – szeptember 30. idıszakra korlátozza. 

A Békés Megyei Vízmővek Zrt által kért díjon felül nettó 25,2 Ft/m3 fejlesztési hányadot 
javaslok a díjtételbe beépíteni, amely forrása lesz a közmővagyonnal kapcsolatos rekonstrukciónak 
és fejlesztésnek. 

 Kérem a határozati javaslatok és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Képviselı-testülete az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl 
szóló többször módosított 27/2002. (XII. 20.) KT sz. rendelet 2. § (3) 
bekezdése szerint a lakossági és önkormányzati víz- és csatornadíjakat az 
alábbiak szerint állapítja meg 2008 03.01-2008. 12.31. idıtartamra. A díjak az 
ÁFA-t nem tartalmazzák: 

Vízdíjak:   

 Ft/m3 

- lakossági fogyasztó 146,60 

- önkormányzati fogyasztó 209,50 

Csatornadíjak:  

 Ft/m3 

- lakossági fogyasztó 180,30 

- önkormányzati fogyasztó 247,00 

2. Békés Város Képviselı-testülete a Vagyonkezelési és Üzemeltetési Szerzıdés 
elıterjesztéshez mellékelt módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza 



 

polgármesterét aláírására. 

 
Határidı: értelem szerint 
Felelıs: Izsó Gábor polgármester 
 
 
 
Békés, 2007. február 19. 
 
 
 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 

 
 
 

 ………………………….. 
 Jogi ellenjegyzı 
 
 …………………………… 
 Pénzügyi ellenjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

r e n d e l e t t e r v e z e t e 
 

AZ IVÓVÍZ-ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSI  
SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIR İL SZÓLÓ 
27/2002. (XII. 20.)KT számú rendelete 

m ó d o s í t á s á r ó l 
 

1.§. 
 

Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseirıl szóló, többször módosított 27/2002.(XII. 20.) KT számú rendelet (továbbiakban: 
R) 2.§ (1) a.), b.) és c.) pontjai helyébe az alábbiak kerülnek: 

 
(1) „A szolgáltatás díjai mint legmagasabb díjak a következık: 

a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban, ÁFA nélkül 
 

Vízmérı  Értékesítési irány   Alapdíj Ft/db/hó 

   méret (mm)       2007 
 
  13-20 lakosság 520 
  nem lakosság 787 
  25-40 lakosság és nem lakosság  5.560 
  50-80 lakosság és nem lakosság   16.210 
 100-200 lakosság és nem lakosság   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.  
- 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 szerint alapdíjat kell 
felszámolni. 

- Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérı nélküli közkifolyók esetén a lakossági 
módot kell alkalmazni. 

 
b.) Fogyasztás mennyiségétıl függı hatósági víz- és szennyvízdíjak ÁFA nélkül: 

 
  -      vízdíj 2008.03.01.-2008.12.31. 247,00 Ft/m3 
 

  - csatornadíj 2008.03.01.-2008.12.31. 272,70 Ft/m3 
 
 -  hatósági vízterhelési díj összege: 27,00 Ft/m3 



 

 

 c.) Szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 
csatornadíj másfélszerese, ÁFA nélkül 

 
  2008.03.01.-2008.12.31. 409,10 Ft/m3 
 
 szippantott (kihordásos) szennyvíz utáni 
 vízterhelési díj összege: 41,00 Ft/m3 

 
 
 

2. §. 
Az  R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbiak kerülnek: 

 
(1)„Nem vehetı igénybe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál a 38/1995. (IV. 5.) 

Korm. r. 24. § (4) bekezdésében írtakon túlmenıen a locsolás céljára felhasznált 
ivóvízmennyiség, amely az április 1 – szeptember 30. közötti idıszakhoz tartozó vízhasználat 
10%-a. A locsolási kedvezményre azon lakossági fogyasztók jogosultak, ahol a vízfogyasztási 
helyhez az ingatlan-nyilvántartás szerint építési telek is hozzátartozik. A kedvezmény 
úszótelken lévı épületben elhelyezkedı fogyasztási helyre nem vonatkozik.” 

 
3.§. 

 
Ez a rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
B é k é s , 2008. február 29. 
 
 
 
 
 IzsóGábor Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka 
 polgármester jegyzı 
 


