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Tárgy: A viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása 
 
Előadó: ifj. Sebők Lajos polgármester 
 
Előkészítő:  Jurics Tamás körjegyző 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe:  
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011.(… …) önkormányzati rendelete, a 
viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról szóló 13/2004. (XII. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
A rendelet a településen élők közül, a vezetékes ivóvíz szolgáltatást igénybe vevők számára határozza 
meg a fizetendő díjakat. A módosításra a szolgáltató által tett javaslat alapján kerül sor. A lakosság 
anyagi terhei várhatóan növekednek. 
Költségvetési hatása: 
Költségvetési hatás, abban az esetben ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, a Képviselő-
testület, nem mutatható ki. 
Környezeti, egészségi következményei: 
nincs  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos számlázási teendőket, a rendszer bérüzemeltetője, a 
Bakonykarszt Zrt. végzi. 
Egyéb hatása: 
nincs. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) mellékletében 
meghatározott szolgáltatások (legmagasabb, vagy legalacsonyabb) hatósági árát a helyi önkormányzat 
állapítja meg. Ezt a hatósági árat alkalmazhatja a szolgáltató. 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Törvényességi észrevétel, mulasztásos törvénysértés jogkövetkezményei. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

                                                 - személyi: nincs 
- szervezeti: nincs 
- tárgyi: nincs 
- pénzügyi: nincs 

 

 



 
I n d o k o l á s 

 
Pécsely Községben az önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna-hálózatot a Bakonykarszt Zrt. 
üzemelteti. 
Az üzemeltető 2011. november 16-án kelt előterjesztésében, az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi 
költségeinek tervezésénél 14.000 m3/év mennyiséggel számolt. A településenként eltérő (helyi 
költségek alakulásánál, az anyagi jellegű ráfordítások 3%-os növekedésével számoltak. A villamos 
energia költség alakulásánál a már megkötött szerződés eredményekét kialakult energiadíjat, valamint 
az emelkedő rendszerhasználati díjakat vették figyelembe. Közműhasználati díj esetében 60 Ft/m3-rel 
kalkuláltak. A 2012. évben a vízkészlet járulékánál növekedéssel kalkuláltak. 
A településenként egységes érvényű költségek kapcsán, minden település ivóvíz-szolgáltatási díjában 
2 Ft/m3 nyereséget, valamint egységesen érvényesítendő fajlagos költségként a következőket határozta 
meg, a a társaság igazgatósága: 
- amortizáció 6,13 Ft/m3, üzemeltetés, karbantartás, általános költségek 148,05 Ft/m3, összesen: 
154,18 Ft/m3. 
 
Az Ártv. 7. § (1) bekezdése szerint, a mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a 
továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a 
továbbiakban együtt: a hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a 
továbbiakban együtt: hatósági ár). 
 
A kalkulált költségek figyelembe vételével 2012. január 1-től, a szolgáltató 232,30 Ft/m3 + ÁFA 
ivóvízszolgáltatási díjat javasolt. Az alapdíj mértéke 2012. évben is változatlan marad. 
 
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő. 
 
Pécsely, 2011. november 22. 
 
 
 

         ifj. Sebők Lajos 
          polgármester 
 



Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2011.(… …) önkormányzati rendelete 

a viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról 
szóló 13/2004. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, előzetesen egyeztetve Balatonszőlős Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületével és a közös tulajdonú viziközművet üzemeltető Bakonykarszt Víz- és 
Csatornamű ZRt-vel, az alábbi rendeletet alkotja meg:  
 

1.§. 
 
Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a viziközműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjr megállapításáról szóló 13/2004. (XII. 22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe, a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület a balatonszőlősi és pécselyi önkormányzatok közös tulajdonában lévő 
viziközműből szolgáltatott ivóvízért, 2012. évi díjat (továbbiakban vízdíj) 232,30 Ft/m3összegben 
állapítja meg, melyből az üzemeltetés díja: 172,30 Ft/m3, a bérleti díj: 60,00 Ft/m3.” 
 
 

Záró rendelkezés 
2.§ 

 
 Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2004. (XII.22.) önkormányzati rendeletét módosító 5/2010. (XII. 20.) rendelete hatályát 
veszti. 

 
 

ifj. Sebők Lajos       Jurics Tamás 
  polgármester          körjegyző 
 

 
E rendelet 2011. december …. napján kihirdetésre került. 
 
 
          Jurics Tamás 
            körjegyző 

 


