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Tisztelt Képviselı-testület!
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az ivóvíz szolgáltatás díjáról
szóló, többször módosított 6/1994.(III. 8.) KKÖT. rendeletében szabályozta részletesen a
közszolgáltatás igénybevételének módját és a fizetendı díjakat.
Az önkormányzat évente felülvizsgálja a szolgáltatás díjtételeit, és a szolgáltató által
rendelkezésre bocsátott díjkalkuláció megtárgyalása után dönt a vízdíj mértékérıl.
Az ivóvíz szolgáltatás díjai:
2005. évben:
ivóvíz: 135,70 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj: 221,20 Ft/hó +ÁFA

2006. évben:
ivóvíz: 144,10 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj: 221,20 Ft/hó + ÁFA

2007. évben:
ivóvíz: 156,30 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj: 221,20 Ft/hó + ÁFA

2008. évben:
ivóvíz: 171,20 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj: 242,20 Ft/hó + ÁFA

2009. évben:
ivóvíz: 183,20 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj: 259,20 Ft/hó + ÁFA

2010. évben:
ivóvíz: 190,50 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj: 269,60 Ft/hó + ÁFA

A Makó-Térségi Víziközmő Kft. által beküldött, a vízdíj mértékére vonatkozó javaslat
ismeretében kérem a képviselı-testületet, hogy alkossa meg az ivóvíz szolgáltatás díjának
megállapításáról szóló módosító rendeletét.
Kiszombor, 2010. december 9.
Tisztelettel:
Szegvári Ernıné
polgármester

TERVEZET
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
…../ 2010. (……) önkormányzati rendelete
az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT. rendelet
módosításáról.
1. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az ivóvíz-szolgáltatás hatósági díjának elemei: az alapdíj és a szolgáltatási díj. Az alapdíj
fogyasztástól független és mindazon fogyasztó számára kötelezı, akik csatlakoznak az
ivóvízrendszerhez. A szolgáltatási díj a mért vagy átalány alapján igénybe vett szolgáltatás
után fizetendı.
(2) Az alapdíj mértéke a következı:
a) A lakossági alapdíj mértéke: 280,4 Ft/hó + ÁFA. Az alapdíj az alkalmazott díj része és
arányos a nyújtott szolgáltatással.
b) A közületi alapdíj mértéke a vízmérı átmérıje alapján:
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(3) A szolgáltatási díj mértéke: 198,10 Ft/m3 + ÁFA.
A vízmérıvel nem rendelkezı fogyasztó átalánydíj számítási módját a 2. melléklet
tartalmazza.”
2. §
Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
Szegvári Ernıné sk.
polgármester

Dr. Kárpáti Tibor sk.
jegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: _____________________
Dr. Kárpáti Tibor
jegyzı

Ajánlás a 2011. évi víz- és csatornaszolgáltatási díjak
meghatározásához
A tulajdonos önkormányzatok alapvetı érdeke, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó
legyen, a szolgáltató saját bevételeibıl, mőködési támogatás nélkül legyen képes ellátni
feladatát, amelybe a napi mőködésen túl beletartozik a távlati vagyonbiztonság is:
folyamatosan gondoskodni a közmővek korszerősítésérıl, felújításáról ,folyamatos
rekonstrukcióról, pótlásáról a szolgáltatás hosszú távú biztonsága érdekében.
A kialakított díjrendszernek olyannak kell lennie, amely a fentiekben leírtaknak megfelelıen
biztosítja a hatékonyan mőködı vállalkozó ráfordításaira és a mőködéshez szükséges
nyereségre a fedezetet, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra (1990. évi LXXXVII.
tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés).
Ezt az elvet erısíti meg az Európai Unióban alkalmazott Víz Keret Irányelv is, amely
elıírja, hogy a víz- és csatornadíjak meghatározása során a tagállamoknak figyelembe kell
venni a víziközmő szolgáltatások költségei megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a
vízkészletek védelmével összefüggı költségeket is (teljes költség megtérülés elve),
továbbá a szennyezı fizet elvet.
Ennek megfelelıen az alábbi fıbb tényezık alakítják a víz- és csatornaszolgáltatási díjak
változását:

1. A szolgáltatás terjedelmében, színvonalában bekövetkezı változások
A lakossági ártámogatások jelentıs csökkenése az elmúlt években a lakosságot nagymértékő
takarékosságra ösztönözte. Ugyanakkor a települések fejlıdésével együtt járó infrastruktúrafejlesztésekkel nemcsak hogy jelentısen nıtt a kedvezıtlenebb fajlagos költségekkel
üzemeltethetı hálózat, hanem azon fogyasztóhelyek száma is, ahol csak idıszakos
fogyasztás van (pl. kertek, üdülık) és így a rendelkezésre állás és a vízmérıkhöz kapcsolódó
szolgáltatási költségek nem, vagy csak töredékében térülnek meg a csekély fogyasztás
miatt.
A víziközmő szolgáltatások területén az európai uniós követelményeknek való
megfelelés
jelentıs
vízminıségjavító,
vízbázis
védelembehelyezési,
valamint
szennyvízkezelési beruházásokat indukált, ill. indukál a következı években is. A
környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén szigorodó elıírásokkal kell számolni. Ebbıl
adódóan az üzemeltetési költségek emelkednek.

2. Az infláció alakulása
A 2011. évi díjak megállapításához az alábbiak szerinti valorizációs indexeket javasoljuk
figyelembe venni:
anyag

(a 2010.évi évközi áremelkedéseket is figyelembe véve)

igénybevett szolgáltatások
üzemanyag (jelenlegi árszinthez)

3 - 4%
3,5 – 4,5 %
4-5%

földgáz

szabad piaci

villamos energia

szabad piaci

személyi jellegő ráfordítás

3,0 – 3,5 %

egyéb ráfordítások (környezetterhelési díj nélkül)

3-4%

3. A fogyasztás változása
A belépı létesítmények miatti fogyasztásnövekedés és a klímaváltozás hatásaként jelentkezı
esetleges többlet-fogyasztás a gazdálkodók környezetvédelmi szempontból kedvezı,
víztakarékos technológiák vagy a finanszírozási okokból szükségszerő víztakarékosságát nem
ellensúlyozza. Ennek következtében általában a 2011. évi fogyasztást is csak a 2010-es
értékesítési szinten vagy az alatt lehet felelısséggel tervezni, amely a szolgáltatás
változatlanul magas fix költség-hányada miatt, a fajlagos ráfordítást és az ezen
alapuló díjat tovább növeli.

4. A közmővagyon pótlási, felújítási, rekonstrukciós fedezetének, ill. bérleti

díjának szükséges változása
A víziközmő vagyon díjakban is érvényesíthetı amortizációs hányadát, ill. bérleti díját
a valós pótlási, felújítási, korszerősítési igényeknek megfelelıen kell a díjakba építeni, az így
nem fedezhetı kiadásokra pedig a tevékenység eredményébıl (nyereségébıl) lehet forrást
biztosítani. Ezért ezen árképzı tényezınek jelentısen az infláció feletti (6-8%-os) emelése
szükséges 2011. évben, és az elkövetkezı években is.

5. Az árat befolyásoló egyéb külsı tényezık változása
Jelenleg még folyamatban van a jövı évi állami költségvetés kialakítása, így a már nyáron
jóváhagyott adótörvényeken kívül még nem ismertek a díjat érintı esetleges további
kormányzati intézkedések.

6. Ajánlás
A víziközmő szolgáltató cégek tevékenységük hatékonyságának folyamatos
javításával (létszámcsökkentés növekvı üzemeltetési feladatok mellett, energia beszerzés
piaci versenyeztetése, belsı kapacitások helyett olcsóbb piaci szolgáltatások igénybevétele,
stb.) igyekeznek csökkenteni a szolgáltatási tevékenységre ható kedvezıtlen külsı tényezık
díjnövelı hatásait.

A fenti tényezık együttes hatását figyelembe véve a 2011. évben a szolgáltatási
díjemelés mértékét a díjakat megállapító tulajdonos önkormányzatok és a területileg
illetékes vízi közmőszolgáltató szervezetek egyedi megállapodásai szerint javasoljuk
megállapítani.

2010. október hó

