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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületnek az ivóvíz-szolgáltatás megállapításáról szóló 6/1994. (III.8.) KKÖT 
rendelete tartalmazza az ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó díjat, melyet a 18/2011. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet módosított legutóbb.

Korábban az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény felhatalmazása alapján 
az  önkormányzatnak  hatósági  ármegállapítási  jogköre  volt  az  önkormányzati  tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjára vonatkozóan. 
Ezt  követően  megjelent  a  víziközmű-szolgáltatatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény, 
valamint az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. 
törvény, melyek hatályon kívül helyezték a fenti jogszabályt és ezek alapján 2011. december 
31.  napjával  megszűnt  az  önkormányzatoknak  az  ivóvíz  díjra  vonatkozó  ármegállapítási 
jogköre és ebben a tárgykörben a rendeletalkotási joga is.

A továbbiakban az ivóvízre vonatkozó szabályozást a vízgazdálkodásra vonatkozó törvény 
mellett  részletesen  a  víziközmű-szolgáltatatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  (a 
továbbiakban:  Vksztv.)  és  az  egyes  víziközmű-szolgáltatással  kapcsolatos  törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CVI. törvény tartalmazza.

A Vksztv. 3.§ (1) bekezdésének a 2012. évi CVI. törvény által módosított szövege szerint: 
„(1)  Az  e  törvényben  meghatározott  hatósági  feladatokat  –  (2)  bekezdésben  foglalt 
kivételekkel – a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.”
A Vksztv. 65. § (1) bekezdése alapján: 
„(1)A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a 
továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-
szolgáltatásért  felelős  miniszter  (a  továbbiakban:  miniszter)  rendeletben  állapítja  meg.  A 
hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e 
rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.”
A 74. § (2) bekezdésében felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 
víziközmű-szolgáltatás díjait és azok alkalmazásának kezdőidőpontját.

Ugyanakkor  a  hivatkozott  jogszabály  76.  §  (7)  bekezdése  szerint  a  Hivatal  a  65.  §  (2) 
bekezdés  szerinti  –  a  díjmegállapítással,  díjváltoztatással  -  kapcsolatos  javaslatát  első 
alkalommal 2013. szeptember 15-ig küldi meg. 



Ennek  ellenére  nincs  díjmegállapítási  jogköre  az  átmeneti  időszak vonatkozásában  sem a 
helyi  önkormányzatoknak,  arra  2013.  január  1.  napjától  kizárólag  a  miniszternek  van 
hatásköre. 

Így amennyiben a hivatal kitölti ezt a határidőt és amennyiben a miniszteri rendelet is csak 
ezután szüleik meg, eddig az időpontig is kizárólag maximum 4,2%-os emelés lehetősége áll 
nyitva a közszolgáltató cégek előtt. 
„77.  § (1)  A  74.  §  (2)  bekezdés  4.  pontjában  foglalt  felhatalmazás  alapján  megalkotott 
rendelet hatálybalépéséig
a)  a víziközmű-szolgáltató  legfeljebb az állami  tulajdonú közüzemi  vízműből  szolgáltatott 
ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 
szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31-én hatályos 
díjat,
b)  az  a) ponttól eltérő esetben a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom az ivóvíz közszolgáltatás díjára vonatkozó tájékoztató tudomásul vételét.

Kiszombor, 2012. december 11.
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 polgármester


