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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2012. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. 

(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.../2012. (...) önkormányzati rendelet-tervezete 

az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló  

40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

(1) Az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 40/1995. (XI.29.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1)  Az önkormányzati tulajdonú víziközmű üzemeltetésével megbízott szervezet (a 

továbbiakban: szolgáltató) által Pápa város közigazgatási területén nyújtott 

szolgáltatás tekintetében az ivóvíz díj, valamint a lakossági és közületi fogyasztók 

által fizetendő csatornadíj alkalmazásakor a szolgáltató a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltak figyelembe vételével jár el.” 

 

(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(2) Az egyéni és közületi fogyasztóknak az (1) bekezdés és az 1. melléklet szerinti 

díjakat kell fizetni. Az 1. mellékletben megállapított díjak az általános forgalmi adót 

nem tartalmazzák.” 

 

 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében az „1./ Ivóvízdíj 233,- Ft/m³, a 2./ Csatornadíj 

– lakossági fogyasztók 206,- Ft/m³ - közületi fogyasztók 252,- Ft/m³ és a 3./ A fogyasztó 

vezetékén a saját hibájából történő vízelfolyás díja 116,5,- Ft/ m³” szövegrész. 

 

 

Pápa, 2012. január 17. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás Kanozsainé dr. Pék Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

*(A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet hatályos szövegét a dőlt betűvel szedett 

szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.) 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt (a továbbiakban: Vksz.) az 

Országgyűlés 2011. december 30-i ülésnapján fogadta el. A Vksz. 2012. január 1-jén hatályba 

lépő rendelkezései között szerepelnek a víziközmű-szolgáltatási díjra vonatkozó új szabályok 

is. A Vksz. 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves 

szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal 

javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben 

állapítja meg. A miniszter részére a hatósági díj megállapítására vonatkozó törvényi 

felhatalmazás 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 

A Vksz. 76. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a miniszter fenti rendeletének hatályba 

lépéséig a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 

legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 

 

A Vksz. egyidejűleg hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi 

LXXVII. törvény mellékletének azon rendelkezését, amely felhatalmazást adott a 

képviselőtestületnek e tárgyban rendelet alkotására, így a képviselőtestület 2012. január 1-jét 

követően a tárgyban már nem alkothat rendeletet, ugyanakkor a 2012. január 1-jén hatályos 

rendeletét már nem is módosíthatja. 

 

Fentiekre tekintettel szükségessé vált az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 

40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, és a Vksz. szabályozásával 

ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezése. 

 

 

RÉSZLETES INDOKLOLÁS 

 

1. §-hoz 

 

A Vksz. rendelkezésével összhangban tartalmazza az ivóvíz díj, valamint a lakossági és 

közületi fogyasztók által fizetendő csatornadíj összegének szolgáltató általi 

alkalmazhatóságát. 

 

 

2. §-hoz 

 

A hatályba léptető rendelkezést, valamint az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjáról szóló 

40/1995. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete azon rendelkezéseinek hatályon kívül 

helyezését tartalmazza, melyek a Vksz. rendelkezéseivel ellentétesek. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a rendelet-tervezet estében az alábbiak:  

 



Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:  

A rendelet módosítása törvényi rendelkezésnek megfelelő szabályozást tartalmaz. Társadalmi 

hatása a szolgáltatást igénybevevőket érinti, akiknek terhei a 2011 évhez képest a nettó árra 

vetítve nem emelkednek. A módosítás gazdasági hatása a szolgáltatónál jelentkezik, 

költségvetési hatása pedig nincsen. 

 

Környezeti és egészségügyi következményei:  

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak adminisztrációs terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet-tervezet Magyarország Alaptörvénye T) cikkének (3) bekezdésében foglalt azon 

rendelkezés érvényesülését szolgálja, mely szerint jogszabály nem lehet ellentétes az 

Alaptörvénnyel.  

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

 Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

 

 

 

Pápa, 2012. január 17. 

 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

 polgármester 

 


