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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                Képviselı-testülete 
 
 

KISZOMBOR 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

A Képviselı-testület 2011. december 13-ai ülésén hozta meg döntését a 2012. évi ivóvízdíjról. 
Ezt követıen jelent meg a víziközmő-szolgáltatatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, 
valamint az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggı módosításáról szóló 2011. évi CCI. 
törvény. 
 
A 2012. évi vízdíjra vonatkozó rendelkezést a törvény erejénél fogva hajtja végre a Makó-
Térségi Víziközmő Kft., mivel a hivatkozott jogszabályokkal együtt az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény is módosult, mely szerint 2011. december 31. napjával 
megszőnt a helyi önkormányzatoknak az önkormányzati tulajdonú víziközmőbıl szolgáltatott 
ivóvíz díjra vonatkozó ármegállapító jogköre, így ebben a kérdésben a rendeletalkotási joga 
is. 
 
A víziközmő-szolgáltatatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 65. § (1) 
bekezdése alapján: „(1)A közmőves ivóvízellátás, valamint a közmőves szennyvízelvezetés és 
-tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével 
a víziközmő-szolgáltatásért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja 
meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép 
hatályba, e rendelkezésnek visszamenıleges hatálya nem lehet.” 
 
A Vkt. 76. § (1) bekezdése szerint:  
„A 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet 
hatálybalépéséig 

a) a víziközmő-szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott 
ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról 
szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31-én hatályos 
díjat, 

b) az a) ponttól eltérı esetben a víziközmő-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjat alkalmazhat. 

 
A 77. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
„A 74. § (2) bekezdés 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet 

hatálybalépéséig 
a) a víziközmő-szolgáltató legfeljebb az állami tulajdonú közüzemi vízmőbıl szolgáltatott 

ivóvízért, illetıleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamő használatáért fizetendı díjakról 



szóló miniszteri rendeletben a rá vonatkozóan meghatározott, 2011. december 31-én hatályos 
díjat, 

b) az a) ponttól eltérı esetben a víziközmő-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott 
bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjat alkalmazhat.” 
 
A Makó-Térségi Víziközmő Kft. által elıterjesztett „C” változat - a közüzemi szolgáltatások 
mértékét 2,5 %-ban határozta meg, az Áfa 27% - ez a kalkuláció felel meg (emlékeztetıül 
idézzük a kalkulációt) leginkább a központi szabályozásnak:  
 

A vízdíj kalkulációban szereplı alapdíjak értékei a beépített vízmérı átmérıje szerint 2012-ben  
(Ft/hó) Kiszombor „C” változat 

 
Vízmérı 
átmérıje 

Közületi 
alapdíj 

   Lakossági 
alapdíj 

   

 „c” változat    „C” változat    
 nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó 

13 592 752 - - 287,4 365 - - 
20 1681 2134 - - 287,4 365 - - 
25 1990 2527 - - - - - - 
30 2350 2985   - - - - 
40 2650 3366   - - - - 
50 3970 5042   - - - - 
80 4715 5988   - - - - 

 
2012. évre javasolt vízdíj „C” változat Kiszombor település 

A fizetendı nettó fogyasztási díj és alapdíj 2,5% emelkedésével  
/Az alapdíj az alkalmazott díj része és arányos a nyújtott szolgáltatással/ 

Értékesített ivóvíz összesen    142,9     e m3 

Ebbıl lakossági:     132,5     e m3 

                intézményi:        5,0     e m3  
                vállalkozások:       5,4                                                                        e m3  
 
sorszám megnevezés e Ft 
01. Közvetlen anyagköltség 2110 
02. Anyag jellegőszolgáltatások 5003 
03. Energia költségek 2683 
04. Anyag jellegő ráfordítások (1-3) 9796 
05. Közvetlen bérköltség 6012 
06. Egyéb személyi jellegő kifizetések 254 
07. TB járulék és egészségügyi hozzájárulás 1864 
08. Személyi jellegő ráfordítások (5-7) 8130 
09. Amortizációs költség/bérleti díj 1970 
10. Karbantartási és javítási költség 4120 
11. Szállítási, - rakodási-, gépköltség 454 
12. Egyéb közvetlen költségek 2026 
13. Arányosított költség 0 
14. Közvetlen önköltség  (4+8+9-tıl 13-ig) 26496 
15. Értékesítési-, igazgatási költségek és egyéb ráfordítások 8018 
16. Vízkészlet járulékot 833 
17. Közvetlen költségek (15+17) 8851 
18. Költségek összesen (14+17) 35347 
19. Árbevétel összesen 35447 
 Árbevétel megoszlása:  

Lakossági: 
                Ebbıl alapdíj:  
Intézményi: 
                Ebbıl alapdíj: 
Vállalkozások: 
                Ebbıl alapdíj: 
 

 
32476 
5579 
1410 
395 
1561 
465 

20. Jövedelmezıség 100 
21. Hatósági ár ÁFA nélkül              (Ft/m3) 203,0 
22. Hatósági ár ÁFA-val                  (Ft/m3) 257,8 
23. Lakossági díj ÁFA nélkül           (Ft/m3) 203,0 
24. Lakossági alapdíj ÁFA-val         (Ft/m3) 257,8 
25. Lakossági alapdíj ÁFA nélkül    (Ft/m3) 287,4 
26. Lakossági alapdíj ÁFA-val         (Ft/m3) 365,0 
27. Közterületi alapdíj Áfa nélkül     (Ft/m3) 592--4715 

 



A Makó-Térségi Víziközmő Kft. 2012. január 1. napjától az ivóvíz díj tekintetében a fenti 
szabályozásnak megfelelıen, a törvény alapján jár el.  
 
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! 
 
Kiszombor, 2012. január 25.  
 
 

Tisztelettel: 
 

 
Szegvári Ernıné 

 polgármester 
 
 
Tárgy:  Tájékoztató az ivóvízdíjra vonatkozóan. 
 
_____/2012.(______) KNÖT h. 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta az 
ivóvízdíjra vonatkozó tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


