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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
               Képviselı-testülete 
 
 
Kiszombor 
 
 
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: 
2010. évben:        2011. évben:  
ivóvíz: 190,50 Ft/m3 + ÁFA      ivóvíz: 198,10 Ft/m3 + ÁFA. 
alapdíj: 269,60 Ft/hó + ÁFA      alapdíj: 280,4 Ft/hó + ÁFA  
 
A Makó-Térségi Víziközmő Kft. árkoncepciójában két variációban terjesztette elı a 
következı évi vízdíjemelési javaslatát. Az „A” változat szerint a lakossági, intézményi és 
vállalkozásoknál egyaránt 4%-os emelést javasol. Míg a „B” változatban az emelés mértéke 
4,5 % lenne.  
 
A Makó-Térségi Víziközmő Kft. taggyőlése november 29-én elfogadta a díjemelési 
koncepciót. A közben eltelt idıszakban a kormányzati kommunikáció szerint azonban a 
közüzemi díjak emelésének mértéke nem lehet nagyobb a nyugdíjak 4,7 %-os emelésénél. Ez 
nettó díjemelésben azt jelenti, hogy 2,56 %-nál nem lehet nagyobb a díjemelés az elfogadott 
4, illetve 4,5 %-kal szemben. Ez egyaránt vonatkozik mind az ivóvíz, mind a folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díjára. Az elıterjesztés készítésének idıpontjáig 
azonban a közüzemi díjak emelésének mértékét korlátozó döntésrıl hivatalos megerısítés, 
tájékoztatás nem érkezett.  
 
Amennyiben a testületi ülésig erre vonatkozó információ nem érkezik, a szolgáltató az eredeti 
– a 4%, illetve 4,5 %-os - javaslat szerint kéri a díj megállapítását. Ha a közüzemi díjak 



emelésének alacsonyabb mértékére vonatkozó hír megerısítést nyer, annak alapján a 
szolgáltató elkészíti az árkalkulációt és elıterjeszti a díjemelési javaslatát. 
 
Tisztelt Képviselı-testület a Makó-Térségi Víziközmő Kft által beküldött, a vízdíj mértékére 
vonatkozó javaslatok és a szakmai ajánlás ismeretében kérem, hogy alkossa meg az ivóvíz 
szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosító rendeletét. 
 
 
Kiszombor, 2011. december 7. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TERVEZET 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 
____ / 2011. ( _____ ) önkormányzati rendelete 

az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet 
módosításáról. 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
egészséges ivóvíz ellátás biztosítása feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet 3. § (2)-
(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(2) Az alapdíj mértéke a következı: 
a) A lakossági alapdíj mértéke: 291,6 Ft/hó + ÁFA. Az alapdíj az alkalmazott díj része és 
arányos a nyújtott szolgáltatással. 
b) A közületi alapdíj mértéke a vízmérı átmérıje alapján: 

vízmérı átmérıje   nettó alapdíj 
13       600,- Ft/hó 
20    1.710,- Ft/hó 
25    2.020,- Ft/hó 
30    2.380,- Ft/hó 
40    2.690,- Ft/hó 
50    4.020,- Ft/hó 
80    4.780,- Ft/hó 

 
(3) A szolgáltatási díj mértéke: 206 Ft/m3 + ÁFA.  
A vízmérıvel nem rendelkezı fogyasztó átalánydíj számítási módját a 2. melléklet 
tartalmazza.” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
Szegvári Ernıné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
     polgármester         jegyzı 
 
A rendelet kihirdetésének idıpontja: _____________________ 

         Dr. Kárpáti Tibor 
                   jegyzı 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet  módosításáról szóló 

___/2011. ( ____ ) önkormányzati rendelethez 
 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás megszervezésével és biztosításával gondoskodik az 
önkormányzat teljesíti egészséges ivóvíz ellátásáról. 
 
Gazdasági hatás: a lakosságot terhelı rezsiköltség összege nı. 
 
Költségvetési hatás: a közszolgáltatást igénybe vevı önkormányzati intézmények dologi 
kiadása nı. 
 
Környezeti és egészségi következmények: megelızhetı a nem ellenırzött minıségő víz 
fogyasztásából eredı káros hatások. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az önkormányzati rendelet megalkotásának az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében és a 
melléklete B) Szolgáltatások címő fejezetében mellékletében kapott felhatalmazás, továbbá a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott - 
egészséges ivóvíz ellátásáról biztosítása feladat ellátása az alapja. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzınek kell biztosítania. 
 
 
Kiszombor, 2011. december 7. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyzı   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDOKOLÁS 

 
az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet  módosításáról szóló 

___/2011. ( ____ ) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Kiszombor nagyközség területén az ivóvíz ellátás közszolgáltatást  a Makó - Térségi 
Víziközmő Kft. (6900 Makó, Tinódi u. 8/A.; képv.: Medgyesi Pál vezérigazgató) látja el. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a következı évi díj 
megállapítása elıtt megismerte a Magyar Víziközmő Szövetség ajánlását és az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében és a melléklete B) 
Szolgáltatások címő fejezetében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott - egészséges ivóvíz 
ellátásáról biztosítása feladatkörében eljárva rendelkezett. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2011. december 7. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyzı   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1990. évi LXXXVII. törvény  

az árak megállapításáról 

Hatósági ármegállapítás 

7. § (1) A mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott 
feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) 
legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg. 

(3) A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a fıvárosban a Fıvárosi 
Önkormányzat - képviselı-testülete a területi kereskedelmi és iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi 
hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének 
figyelembevételével rendeletben megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak 
alkalmazási feltételeit. A személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselı-testület - a helyi 
körülmények mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg. 

Melléklet az 1990. évi LXXXVII. törvényhez 

Hatósági áras termékek 

I. Legmagasabb ár 

B) Szolgáltatások 

 05511  Az önkormányzati tulajdonú víziközmőbıl szolgáltatott 
ivóvíz díja 

 települési önkormányzat - 
fıvárosban a Fıvárosi 
Önkormányzat - képviselı-
testülete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


