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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. június 25-ei ülésére 

12. napirend 
 

 
Tárgy:  Döntés a „Újhartyán község közigazgatási területén érvényes 

közüzemi  és lakossági hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-
szolgáltatás díjáról” szóló 4/1997. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül történő helyezéséről 

 
Előterjesztő:  Göndörné Frajka Gabriella jegyző 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző  
 
Szavazás módja:  minősített többség 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés a 2011. december 30-án elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvényt (továbbiakban: Vksztv.).  
 
A Vksztv. 2011. december 31. napjától kezdődően több lépcsőben lép hatályba, amelynek 
végrehajtására fokozatosan fel kell készülnie mind a víziközmű-szolgáltatóknak, mind a 
közműves ivóvízellátásért és közműves szennyvízelvezetésért és -tisztításért felelős települési 
önkormányzatoknak. 
 
A Vksztv. 93. §-a 2011. december 31. napjával megszüntette a települési 
önkormányzatok víz- és csatornadíj megállapítására vonatkozó árhatósági jogkörét, az 
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 
módosításával.  
 
Fenti rendelkezések hatályon kívül helyezésével gyakorlatilag megszűnt a helyi 
önkormányzat felhatalmazása az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 
vízközmű-szolgáltatás (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és –
kezelés) díjának meghatározására.  
 
Az Ártv. szerint 2013. január 1-től az ármegállapítás joga nem az önkormányzaté, hanem a 
víziközmű-szolgáltatóé, esetünkben a DAKÖV Kft.-é. 
 
A törvény 76. §-a (2013. január 1. és december 31. közötti időállapota szerint) átmeneti 
rendelkezésként tartalmazza a 2013. évben alkalmazandó díjak megállapításának szabályait. 
Ezzel kapcsolatban a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) 
bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 
 
„A  Vksztv. 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 
24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott 
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő 
időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-
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én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon 
feltételekkel számított összeg 90%-át.”  
 

Jelenleg településünkön a víz- és szennyvízcsatorna-díjak az alábbiak: 
 

A közműves lakossági ivóvíz szolgáltatási díja 
 

  a.) A közműves lakossági ivóvíz szolgáltatási díja nettó 263,58 Ft/m3+ÁFA 
  b.) A közműves lakossági ivóvíz szolgáltatás fogyasztói számára alapdíj  
                             kerül kiszámlázásra, melynek mértéke nettó 264,60 Ft/hó+ÁFA 
 

A közműves lakossági szennyvízcsatorna szolgáltatás díja 
 

  1.) A közműves lakossági szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának alapja a  
közműves ivóvízhálózatra csatlakoztatott ivóvízmérő által mutatott 
vízfogyasztás. 

 
a.) A közműves lakossági szennyvízcsatorna szolgáltatás díja nettó 413,31  

Ft/m3+ÁFA 
b.) A közműves lakossági szennyvízcsatorna szolgáltatás fogyasztói  

számára alapdíj kerül kiszámlázásra, melynek mértéke nettó 312,81 
Ft/hó+ÁFA 

 
  a.) A szennyvíztisztító műhöz tengelyen beszállított lakossági kommunális  
                            szennyvíz megtisztításának díja nettó 1967,0 Ft/m3+ÁFA 
 
 

A közműves közületi ivóvíz szolgáltatási díja 
 

  1.) a.) A közműves közületi ivóvíz szolgáltatás díja nettó 788,68  
Ft/m3+ÁFA 

       b.) A közműves közületi ivóvíz szolgáltatás fogyasztói számára alapdíj  
kerül kiszámlázásra, melynek mértéke nettó 500,49 Ft/hó+ÁFA  25-
ös átmérőig  és 689,20 Ft/Hó+ÁFA 25-ös átmérő felett. 

 
A közműves közületi szennyvízcsatorna szolgáltatás díja 

 
  2.) A közműves közületi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának alapja a  

közműves ivóvízhálózatra csatlakozott ivóvízmérő által mutatott  
vízfogyasztás 

 
3.)  a.) A közműves közületi szennyvízcsatorna szolgáltatás díja nettó  

938,43 Ft/m3+ÁFA 
c.) A közműves közületi szennyvízcsatorna szolgáltatás fogyasztói  

számára alapdíj kerül kiszámlázásra, melynek mértéke nettó 416,39 
Ft/Hó +ÁFA 25-ös átmérőig és 625,61 Ft/hó+ÁFA 25-ös átmerő felett. 

 
 
2013. július 1-jétől tehát – a törvényi rendelkezés értelmében - a DAKÖV Kft-nek a lakossági 
felhasználók tekintetében ezen díjak 90%-át lehet csak alkalmaznia. 
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Fentiek miatt javaslatot teszek a Képviselő-testületnek a „Újhartyán község közigazgatási 
területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi 
díjáról” szóló 4/1997. (IV. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül történő helyezésére, 
ugyanis Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy 
önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.  
 

Hatásvizsgálat 
 

„Újhartyán község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-
szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló  

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  
a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban  

- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom: 
 
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény elfogadásával a jogalkotó 
bevezette a központi árszabályozást az ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás ágazatban, miáltal az 
önkormányzatok elveszítették az ármegállapító hatáskörüket.  
 
A rendelet környezeti hatása, egészségi következménye: 
A rendelet hatályon kívül helyezése miatt nem releváns. 
 
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatása: 
Az adminisztratív terhek a szolgáltatónál jelentkeznek, a szolgáltatónak kell a díjakat 
kikalkulálnia, kivetnie, beszednie. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  
A rendelet hatályon kívül történő helyezéséhez önkormányzatunknak személyi, szervezeti és 
pénzügyi feltételre nincs szüksége, a központi jogszabály alkalmazásához szükséges ezen 
feltételeket a szolgáltatónak, vagyis a DAKÖV Kft-nek kell megteremtenie. 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet hatályon kívül helyezésére a rendelet megalkotására szóló felhatalmazó 
rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt van szükség.  
A jogszabály tervezetének elkészítésekor ugyanis figyelembe kellett venni a Jat. 3. §-ában 
megfogalmazott azon rendelkezést, mely szerint a jogszabályban nem ismételhető meg az 
Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 
alapján nem lehet ellentétes. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy 
többszintű. 
A rendelet hatályon kívül helyezésének elmaradásával jogszabálysértő helyzet alakulna ki.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-a alapján az 
előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.   
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Újhartyán község Önkormányzata Képviselő-testületének 
……./2013. (………..) önkormányzati rendelete 

A „Újhartyán község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és 
szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról” szóló 

4/1997. (IV. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül történő helyezéséről 
 
Újhartyán község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:  
 
 

1. § Újhartyán község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazás 
hiányában hatályon kívül helyezi a „Újhartyán község közigazgatási területén 
érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi 
díjáról” szóló 4/1997. (IV. 23.) önkormányzati rendeletet, valamint az azt módosító 
1/1999.(I.28),15/2000.(XII.14).sz.,10/2002.(XII.16.),9/2003.(XII.16.)18/2004.(XII.16.
)sz. 17/2005.(XII.22).sz. 14/2006. (XII.15.) sz. 13/2007.(XII.14.) 10/2008.(XI.27.), 
13/2008.(XII.12.)13/2009.(XII.19. 20/2010.XII.15.)  és a 16/2011. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeleteket. 

 
 
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
Újhartyán, 2013……………………. 
 
 
 
 
 
 
Schulcz József                                                                        Göndörné Frajka Gabriella 
 Polgármester                                                                                           jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 
 
Újhartyán, 2013. …………………. 
 
 
 
         Göndörné Frajka Gabriella 
                  jegyző  
 


