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Előterjesztés 
az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló  

4/1998.(III.25.) Ök. rendelet módosításáról 
 

Tisztelet Képviselő-testület! 
Az előző ülésen hozott 333/2010.(XI.23.) Kt. határozat alapján fogyasztói csoportonként 
eltérő vízdíjat kell megállapítani. 
Nadabán János igazgató úr írásban megtette javaslatát a lakossági díjaktól eltérő díjakra.  
A javaslatában szereplő díjakkal kalkulálva – amelyek az önkormányzati intézményekre is 
vonatkoznának – jelentős többlet díjfizetési kötelezettsége keletkezne az intézményeknek. 
2010. október 31-ig az önkormányzat intézményei 2.890.746 forint vízdíjat fizettek. Ez óvatos 
becsléssel is 3 millió forintra emelkedik, amely után az éves díjtöbblet 750.000 forint. Ez 
akkora összeg, amely a költségvetésünk szempontjából is jelentős, bár a saját tulajdonú kft-
nek fizetnénk be. 
A probléma megoldására tanulmányoztam a Békés Megyei Vízművek Zrt-hez tartozó 
önkormányzatok gyakorlatát. Itt az önkormányzatok rendeletükben a legmagasabb hatósági 
díjat állapítják meg, majd külön megállapodásban – amely nem része a rendeletnek(!) – 
kedvezményt adnak a lakossági és az önkormányzati fogyasztóknak. Külön megállapodás 
egyébként csak a szolgáltató és a lakossági fogyasztó között történhetne, de ez 
kivitelezhetetlen.  
Másik megoldás Sopron város rendeletére alapozva, amely a rendeletében szabályozza a 
kérdést, ugyancsak a legmagasabb hatósági díjat állapítja meg, de a különböző fogyasztási 
csoportoknak a rendeletben ad kedvezményt. Ez a megoldás az Alkotmánybíróság 
637/H/2000 AB határozata szerint nem alkotmányellenes. 
A fentiek alapján javaslom elfogadni a rendelet tervezetet a következők szerint: 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

../…. . (.. . .. .) önkormányzati rendelete 
 

az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló  
4/1998.(III.25.) Ök. rendelet módosításáról 

 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44.§. (2) 
bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az árak megállapításáról szóló 
1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1.§ 
Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998. 
(III.25.) Ök rendelet 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű szolgáltatási díjaként a Képviselő-
testület: 
 

a) ivóvízdíjként       332.- Ft/m3 

b) csatornahálózaton keresztül történő szennyvíz- 
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elvezetés, tisztítás és kezelés díjaként / csatornadíj/   512.- Ft/m3 

c)  szippantott kommunális szennyvíz-szállítás, tisztítás 
    és kezelés díjaként /szippantott szennyvízdíj/           1.625,- Ft/m3 

d) kedvezményes ivóvízdíj lakossági és intézményi 
   fogyasztó részére        265.- Ft/m3  

e) kedvezményes csatornadíj lakossági és intézményi 
 fogyasztó részére        410.- Ft/m3  

e) kedvezményes szippantott szennyvízdíj lakossági és intézményi 
 fogyasztó részére                1.300.- Ft/m3  

 
            legmagasabb nettó hatósági díjat állapítja meg” 
 

2.§ 
(1) Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit első ízben a 

2011. január havi fogyasztást megállapító óraleolvasások számlázása során kell 
alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti a 3.§ (2) bekezdésében foglalt összetett mondat második fele. 
(locsolási kedvezmény) 

(3) Hatályát veszti a 19/2010.(XI.24.) önkormányzati rendelet. 
(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 
 

Medgyesegyháza, 2010. december 13. 
 
 

Ruck Márton        Gácsér Béla 
polgármester             jegyző 

 
    
Medgyesegyháza, 2010. december 9. 
 
 
 
          Gácsér Béla 
              jegyző 
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