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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Országgyűlés 2011. december 30-i ülésnapján elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvényt (továbbiakban: Vksz.). 

A törvény 93. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatályát veszti többek között az 

árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének „I. Legmagasabb ár” 

pont „B) Szolgáltatások” alpontjában foglalt táblázat 05511 (SZTJ) szolgáltatásszámú és „Az 

önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja” megnevezésű sora, 18111–

1–2 (SZTJ) szolgáltatásszámú és „Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja” megnevezésű sora.  

Ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testületek 2012. január 1-jétől nem alkothatnak fenti tárgyban 

rendeletet, továbbá hatályos rendeletüket nem is módosíthatják. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy a Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia tárgybani rendeletét. 

 

A Vksz. 65. § (1) bekezdése így fogalmaz: 

„A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a 

továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-

szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. A 

hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, 

e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.” 

A miniszteri rendelet hatályba lépéséig - a Vksz. 76. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - a 

víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 

százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

A Bakonykarszt Zrt. Igazgatósága 2012. január 16-i ülésén döntött a 2012. január 17-től 

alkalmazandó víziközmű-szolgáltatási díjakról, melyek Eplény Községi Önkormányzat 

tekintetében az alábbiak szerint alakulnak: 

 az ivóvíz szolgáltatás díja:   288,30 Ft/m
3
 + Áfa 

  

 a szennyvíz-elvezetés és tisztítás díja:  

  - lakossági: 331,60 Ft/m
3
 + Áfa 

  - közületi: 371,60 Ft/m
3
 + Áfa 

 

A kizárólag ivóvíz-szolgáltatás tekintetében alkalmazandó, a fogyasztásmérő berendezések 

átmérőjétől függő alapdíjakat 2012. február 1-jétől az alábbi táblázat tartalmazza: 



 

Ivóvíz szolgáltatás alapdíja 

 2012. február 1-től * 
(fogyasztás mennyiségétől független) 

   

   

Fogyasztásmérő 

 átmérője 

Havi alapdíj 

(Ft/hó) 

2012. február 1. 

Nettó 

NA 13      164,10 

NA 20      328,20 

NA 25      615,30 

NA 30      974,30 

NA 40   1 948,60 

NA 50   3 076,80 

NA 80   6 153,50 

NA 100   9 743,10 

NA 150 12 307,10 

NA 200 18 460,60 

 

* Mind a fogyasztással arányos szolgáltatási díjak, mind pedig a ivóvíz-szolgáltatás tekintetében alkalmazandó, a 

fogyasztásmérő berendezések átmérőjétől függő alapdíjak tekintetében, a 2011. december 31-én alkalmazott 

díjak bruttó 4,2 %-os emeléséről döntött a szolgáltató Igazgatósága. 

Tekintettel fenti jogértelmezésre megállapítható, Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, 

szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/2004.(IV.9.) önkormányzati 

rendelete nem felel meg a Vksz. előírásainak, ezért azt hatályon kívül kell helyezni. 

 

 

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelettervezet 

elfogadására. 

 

 

Eplény, 2012. január 20. 

 

 

 

       Fiskál János 

                 polgármester 
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    EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

……/2012.(…..) önkormányzati rendelete 

 

 

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, 

szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/2004.(IV.9.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § (1) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet. 

 

(2) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2004.(XII.9.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(3) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2005.(XII.14.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(4) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2006.(XII.22.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(5) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2007.(XII.14.) 

önkormányzati rendelet. 



 

(6) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2008.(XII.12.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(7) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2009.(X.1.) 

önkormányzati rendelet. 

 

(8) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, 

valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2009.(XII.4.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

  

       (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

  

 

 

Eplény, 2012. ……………….. 

 

 

 

 

 

Fiskál János Sümegi Attila 

polgármester aljegyző 

  

 

 

Záradék:  

 

 

A rendelet 2012.  ……………………. napján lép hatályba. 

 

 

Eplény, 2012……………………. 

 

 

 

       Sümegi Attila 

                                       aljegyző 

 



 

INDOKOLÁS 

 

 

Általános indokolás 

 

 

Az Országgyűlés 2011. december 30-ai ülésnapján elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvényt (továbbiakban: Vksz.). 

A törvény 93. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hatályát veszti többek között az 

árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletének „I. Legmagasabb ár” 

pont „B) Szolgáltatások” alpontjában foglalt táblázat 05511 (SZTJ) szolgáltatásszámú és „Az 

önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja” megnevezésű sora, 18111–

1–2 (SZTJ) szolgáltatásszámú és „Az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díja” megnevezésű sora.  

Ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testületek 2012. január 1-től nem alkothatnak fenti tárgyban 

rendeletet, továbbá hatályos rendeletüket nem is módosíthatják. Mindezek alapján 

megállapítható, hogy a Képviselő-testületnek felül kell vizsgálnia tárgybani rendeletét. 

 

A Vksz. 65. § (1) bekezdése így fogalmaz: 

„A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a 

továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-

szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. A 

hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, 

e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.” 

A miniszteri rendelet hatályba lépéséig - a Vksz. 76. § (1) bekezdésének b) pontja alapján - a 

víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 

százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

Mivel Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által 

biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és - kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelete nem felel meg a Vksz. előírásainak, ezért azt hatályon 

kívül kell helyezni. 

 

 

Részletes indokolás 

 

 

1. §-hoz 

 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz 

 

2. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést és a hatályon kívül helyezést tartalmazza a rendelettervezet. 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati 

tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és - 

kezelésért fizetendő díjakról szóló  

7/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezetének 

előzetes hatásvizsgálata 
 

 

I.  

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény ( a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:  

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás 

várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről   …. 

önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. ….

          (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

                    a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

                    aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

                    ab) környezeti és egészségi következményeit, 

                    ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

                    b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményeit, és 

                   c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. 

 

II. 

 

A Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú 

víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által 

biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és - kezelésért fizetendő díjakról szóló 

7/2004.(IV.9.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetében 

(a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt 

elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

   A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása nincs. 

 

   A Tervezet gazdasági hatása: 

   A Tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

 

   A Tervezet költségvetési hatása:  

   A Tervezetnek költségvetési hatása nincs. 



 

 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 

A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

 

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

                   A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 

 

 

      2.     A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az 

önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetésért, 

szennyvíztisztításért és - kezelésért fizetendő díjakról szóló 7/2004.(IV.9.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése biztosítja a magasabb szintű 

jogszabályoknak történő megfelelést. 

 

      

      3.     A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest 

többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényelnek. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


