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Elıterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. november 24-i ülésére 

 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 

önkormányztai 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 
módosításáról  

 
 
Üsz.: I./12338/3/2011. 
   
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
 A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (továbbiakban: BÁCSVÍZ) Közgyőlése 
14/2006. (XI. 4.) számú határozatával Árszabályzatot fogadott el a BÁCSVÍZ által 
üzemeltetett vízi közmővek szolgáltatásával kapcsolatos víz-és csatornaszolgáltatási díjak 
megállapítására. Az elfogadott Árszabályzatban rögzítésre került a díjak megállapítására 
vonatkozó díjképlet is.  
A BÁCSVÍZ az elıterjesztés 1. melléklete szerinti levelében az új vízi közmő törvény várható 
2012. évi hatályba lépésére tekintettel a szolgáltatási díjak mértékének megállapítására csak 1 
évre, azaz 2012-re tesz javaslatot. 
 
 A szolgáltatási díj 3 részbıl tevıdik össze, mely a fogyasztás mennyiségétıl függı 
szolgáltatási díjból, a vízszolgáltatás- és a csatornaszolgáltatás díjából áll. 
A 2012. évi vízi közmő szolgáltatási díjakat a BÁCSVÍZ a díjképlet alapján számította és 
kérte, hogy a település képviselı-testülete azokat rendeletében szabályozza. 
 
 Az ivóvíz és csatorna szolgáltatás hatósági díjára és alapdíjára 4,48 %-os mértékő 
díjemelési indexet javasol alkalmazni. 
A díjemelés mellett a jövı évben az általános forgalmi adó kulcsának 2 %-os emelkedésével 
is számolni kell. 
A BÁCSVÍZ  levelében jelzi, hogy a 2 %-os ÁFA kulcs-emelkedés által okozott 
díjnövekedés miatti terhet átvállalja. A fogyasztói körben tehát nettó 2,48 %-os 
díjemelkedés kerülne alkalmazásra, mely 4,48 %-os bruttó emelkedésnek felel meg.. 
 

A BÁCSVÍZ továbbá kezdeményezte a fogyasztás mennyiségétıl függı 2012. évi 
víz- és csatorna szolgáltatás díjának tekintetében az új ártól lefelé történı eltérést, mely 
az elıterjesztés 1. számú mellékletét képzı levél 3. számú mellékletében található. Az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (továbbiakban: törvény) 11. § (2) 
bekezdése értelmében a felek az új ártól lefelé – közös megegyezéssel – eltérhetnek, a 
szerzıdésben kikötött ár fenntartásával vagy megváltoztatásával. 
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Az új ártól való eltérés jelentıs megtakarítást jelentene a fogyasztók számára. A fogyasztás 
mennyiségétıl függı hatósági vízszolgáltatás díjának esetében ez azt jelenti, a vízdíj 322 
Ft/m3, az új ártól lefelé történı eltéréssel pedig 275 Ft/m3 lenne. Ez 47 Ft-os megtakarítást 
jelentene köbméterenként. A csatornadíj 277 Ft/m3 helyett 240 Ft/m3-re változna, amely 37 
Ft/m3-enkénti csökkenést eredményezne. Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák. Ezért javaslom a 
szerzıdés megkötését. Az erre vonatkozó határozat-tervezet az elıterjesztés 3. melléklete.  
 
Jogszabályi háttér: 
A törvény 7. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati tulajdonú vízi közmőbıl 
szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által biztosított 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és –kezelés díjának megállapítása a települési 
önkormányzat képviselı-testületének a feladata. A törvény 11. § (1) bekezdés értelmében a 
hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni. A 
jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép hatályba; e rendelkezésnek 
visszamenıleges hatálya nem lehet. A törvény 10. § (1) bekezdése alapján a hatósági ár 
megállapítása hivatalból vagy az árat érvényesítı vállalkozó kérelmére történhet. A törvény 8. 
§ (1) bekezdése alapján a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan 
mőködı vállalkozó ráfordításaira és a mőködéséhez szükséges nyereségre fedezetet 
biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is.  
 
Elızetes hatásvizsgálat 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  
- Társadalmi hatása: Az egészséges, tiszta ivóvizet minden polgár részére biztosítani 

kell. 
- Gazdasági, költségvetési hatása: Az egészséges, tiszta ivóvíz biztosítása - a gazdaság 

más tényezıinek figyelembe vételével - a folyamatos szolgáltatás érdekében 
díjemeléssel érhetı el. 

 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása, alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
Az önkormányzatra adminisztratív terheket nem ró. Az alkalmazottak 
foglalkoztatatásával összefüggı személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek a 
BÁCSVÍZ-nél biztosítottak. Az elıterjesztést készítı kolléga munkakörében szerepel 
a rendeletalkotás elıkészítése. 

 
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
- A rendelet megalkotásával az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. 
- A jogszabály megalkotásának elmaradása a szolgáltatás színvonalának csökkenését, 

esetleg annak zavartalan teljesítését veszélyeztetné. 
 
Fentiek figyelembevételével az elıterjesztés 2. mellékletében szereplı rendelet-tervezetet, 
valamint az elıterjesztés 3. mellékletében szereplı határozat-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı-testület elé: 
 
Lajosmizse, 2011. november 16. 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 

RENDELET-TERVEZET 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (….) 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 rendeletének módosításáról 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 
1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1. 1. w) pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 

 

1. § 
 

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.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (2) 
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) Az alkalmazható legmagasabb díjak (hatósági árak) az alábbiak: 
 

 
 
         
b) Csatornaszolgáltatás, vízmérı méretéhez kapcsolódó 2012. évi alapdíj Ft/hó ÁFA nélkül 
ba) NA     13-25 112 
bb) NA     30 169 
bc) NA     40 354 
bd) NA     50 494 
be) NA     80 889 
bf) NA    100 1155 
bg) NA    150 2667 
bh) NA    200 8717 
      

a) Vízszolgáltatás, vízmérı méretéhez kapcsolódó 2012. évi alapdíj Ft/hó ÁFA nélkül 
aa)     NA     13-25 (nem üdülıkörzetben) 

 
137 

ab)     NA     13(üdülıkörzetben) 
 

274 

ac)      NA     30 208 
ad) NA     40 435 
ae)     NA     50 605 
af)     NA     80 1088 
ag) NA   100 1410 
ah) NA    150 3260 
ai) NA    200 10655 
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: 

 
            „ 

 
 

 
2. § 

 
 
 
(1) E rendelet 2012. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépést követı napon hatályát veszti.  
 
 
 
 /: Basky András :/ /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
Kihirdetés idıpontja: 2011…. 
 
 
 
 /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
 jegyzı 
 
         
 
       

 
 

 
 

c) Fogyasztás mennyiségétıl függı víz-és csatornadíj szolgáltatási díja: 2012. évi díj Ft/m3 ÁFA nélkül  
ca) vízdíj 322 
cb) csatornadíj 277 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
 

Határozat-tervezet 
 
 ….../2011. (……) ÖH.  
Megállapodás megkötése a BÁCSVÍZ  
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel 

 
Határozat 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Lajosmizse Város 
Polgármesterét a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel a hatósági díjtól eltérı víz- és 
csatornadíj alkalmazásáról szóló az elıterjesztés 1. mellékletében szereplı levél 3. számú 
melléklete szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. november 24. 
 
 
Lajosmizse, 2011. november 16. 
 
 
 Basky András s.k. 
 polgármester 


