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___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-89/2014.    Tárgy: Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról  
      szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet hatályon 
      kívül helyezése 
     Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet 
      (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
      1 pld. megkeresés 
      1 pld. tájékoztatás 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz-szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelete még hatályban van, azonban azt a 
Képviselő-testület az utóbbi években már nem módosította, mert az ivóvíz díjával kapcsolatos 
díjmegállapító hatásköre megszűnt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., 
illetve annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet hatálybalépését 
követően. 2012. december 31-ét követően az ivóvizes közszolgáltatás díjai hatóságilag került 
megállapításra. 
 
A közműves ivóvíz közszolgáltatója, az Alföldvíz Zrt. – a jelen előterjesztéshez mellékelt 
tartalmú - levélben kereste meg az érintett önkormányzatokat – köztük Önkormányzatunkat is 
–, amelyben javasolják a rendeleteik hatályon kívül helyezését. A megkereséshez mellékelték 
a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal tájékoztatását is. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelet olyan jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz, amelyek már 
nincsenek hatályban, továbbá a közszolgáltató személye is más, valamint a Képviselő-
testületnek sincs már díjmegállapító hatásköre, ezért a hivatkozott rendeletet szükséges 
hatályon kívül helyezni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet 
hatályon kívül helyezni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2014.(____) önkormányzati rendelete 
az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Hatályát veszti az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/1994.(III. 8.) KKÖT 
rendelet. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  
 
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
     

 
Dr. Kárpáti Tibor 

          jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 

6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
___/2014.(___) önkormányzati rendelethez 

 
 
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 
 
Társadalmi hatás: nincs 
 
Gazdasági hatás: nincs. 
 
Költségvetési hatás: nincs. 
 
Környezeti és egészségi következmények: nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A Képviselő-testületnek az ivóvíz díjával 
kapcsolatos díjmegállapító hatásköre megszűnt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. tv., illetve annak végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania. 
 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző   
 
 
 



INDOKOLÁS 
az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 

6/1994. (III. 8.) KKÖT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
___/2014.(___) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testületnek az ivóvíz díjával kapcsolatos díjmegállapító hatásköre megszűnt a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., illetve annak végrehajtására kiadott 
58/2013. (II.27.) Korm. rendelet hatálybalépését követően. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelet olyan jogszabályi hivatkozásokat tartalmaz, amelyek már 
nincsenek hatályban, továbbá a közszolgáltató személye is más, valamint a Képviselő-
testületnek sincs már díjmegállapító hatásköre, ezért a hivatkozott rendeletet szükséges 
hatályon kívül helyezni. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
 
        Dr. Kárpáti Tibor 
         jegyző  
 







 


