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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 29-i ülésére 
 
 
 

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő, által szolgáltatott 
ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet és  
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 
22/2007. (VIII. 09.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 
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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. március 29-i ülésére 

 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati 

rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő, által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. 
(IX. 15.) önkormányzati rendelet és  
a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 
09.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 

 
 
Iktatószám: II./1555/2/2012. 
   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I.  
 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzati tulajdonú vízi 
közmő, által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
21/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendeletében megállapította a – BÁCSVÍZ Víz- és 
Csatornaszolgáltató Zrt. Kecskemét által javasolt - 2012. január 1. napjától alkalmazandó víz- és 
csatornaszolgáltatási díjakat.  
 

Az Országgyőlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvényt (továbbiakban: törvény).  

A törvény hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 
(továbbiakban: Ártv.) azon rendelkezését, amely az eddigiekben felhatalmazta az önkormányzatokat 
az önkormányzati tulajdonú víziközmőbıl szolgáltatott ivóvíz, továbbá az önkormányzati tulajdonú 
víziközmő által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és –kezelés díjának meghatározására. 

 
A törvény 65. § (1) bekezdése alapján az árak megállapításának joga a továbbiakban, a 

víziközmő-szolgáltatásért felelıs minisztert illetik meg.  
 
Mindezek alapján a vonatkozó helyi rendeleteket hatályon kívül kell helyezni, mivel nincs 

felhatalmazó rendelkezés a jogszabályalkotásra figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 3. §-ában foglaltakra is, mely értelmében az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy 
hasonló módon, szabályozási szintenként lehetıleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A 
szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintő. A jogszabályban nem ismételhetı 
meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes. 

 
A törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a 2011. december 31-én 

alkalmazott bruttó díjakhoz képest, legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjak (nettó módon 
2,56%) alkalmazhatók 2012. január 1-tıl. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden, 2011. 
december 31. napján alkalmazott díj egységesen nettó 2,56 százalékos mértékben emelkedhet. A 
szolgáltatási díjakra a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómérték kerül 
felszámításra, amely 2012. január 1-tıl 27%. 
 
Fentiek alapján e tárgykörben a Képviselı-testület által hozott rendeletet teljes körően hatályon kívül 
kell helyezni. 



II.  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2007. augusztusi ülésén tárgyalta a 

menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés beindításával kapcsolatos napirendet. A Képviselı-
testület akkor azt a döntést hozta, hogy 2007. október 01. napjától menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedést indít be, és a szolgáltatás ellátására a HASZ 2007. Kft.-t bízza meg, valamint a soron 
következı ülésen tárgyalja a közszolgáltatási szerzıdés tervezetét. 

A szerzıdéskötésre nem került sor, mert a HASZ 2007. Kft. levélben jelezte, hogy a 
tevékenységébıl adódó feladatai maradéktalan ellátása érdekében Lajosmizsén nem tudja a járatot 
elindítani. 

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés beindítása érdekében megalkotott 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése vált esedékességé, hiszen az Önkormányzat nem 
tervezi a helyi autóbusz-közlekedés beindítását, továbbá az egyes törvények Alaptörvénnyel 
összefüggı módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 37. §-a 2012. április 1-jei hatállyal módosítja 
az Ártv. rendelkezéseit. Az Ártv. hatálya ezen idıponttól többek között nem terjed ki az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott helyi közösségi 
közlekedési szolgáltatások áraira, ezzel párhuzamosan a képviselı-testület hatósági ár megállapítására 
szóló felhatalmazása is kikerül a törvény mellékletébıl. 2012. április 1-jén e tárgykörben is megszőnik 
a képviselı-testületek hatósági ár-megállapítási jogköre. 

 
Elızetes hatásvizsgálat: 
 
1.  A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 Nem mérhetı hatás. 
 
2.  Környezeti és egészségi következményei:  

Nem mérhetı hatás. 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

Nem mérhetı hatás. 
 
4.  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
� A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a továbbiakban a miniszter 

hatáskörébe utalja a vízszolgáltatási díjak megállapításának jogát. A törvény hatályba lépésével 
megszőnt az önkormányzatok díjhatósági jogköre. 

� Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 
2012. április 01. napjától módosítja az Ártv.-t, mely értemében megszőnik az önkormányzatok ár-
megállapítási jogköre, mely érinti a 22/2007.(VIII.09.) önkormányzati rendeletet.  

� A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. torvény 13. § (1) bekezdése alapján – fentieket 
figyelembe véve – a tárgyban jelzett rendeletek megalkotásáról szóló felhatalmazó rendelkezés 
hatályon kívül helyezése miatt szükséges a rendelet megalkotása. 

 
5.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Önkormányzatunknál a fenti feltételek jelenleg biztosítottak. Az elıterjesztést elıkészítı kolléga 
munkaköri leírásában szerepel a rendelet-tervezet elkészítése. 

 
 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés mellékletét képzı rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-
testület elé. 
 

Lajosmizse, 2012. március 07. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 



Elıterjesztés melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj legmagasabb 
hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 23/2006. (IX. 15.) 

önkormányzati rendelet és a  
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. 

(VIII. 09.) önkormányzati rendelet 
 hatályon kívül helyezésérıl 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 1. 1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következıket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 

önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz-és csatornadíj 
legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 
23/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete.  
 

2. § 
 

(1) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 22/2007. (VIII. 09.) 
önkormányzati rendelete. 

 
3. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, és a hatályba lépését követı 

napon hatályát veszti. 
 
 

  Basky András: Kutasiné Nagy Katalin 
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. … 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 


