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5 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjának megállapítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ivóvíz szolgáltatási díj felülvizsgálatára minden évben sor kerül.  A Nyugat-Nógárd Vízmű Kft. 
2011. január 19-ei taggyűlési határozata alapján az érintett települések viziközműveinek üzemeltetési 
joga  - az érintett képviselő-testületek döntését követően – átadásra kerülne a Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt-nek. (továbbiakban: DMRV) Az üzemeltetési jog átadására 2011. március 1-jétől 
kerülhetne sor, melynek következményeként a DMRV által szolgáltatott ivóvíz és csatorna 
szolgáltatás díja a jelenlegitől alacsonyabb szolgáltatási díjakat eredményezne. 
A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a továbbiakban az ivóvíz és csatorna hálózat vagyonkezelői jogával 
rendelkezne. 
 
A szolgáltatási díj alakulása: 
 

Megnevezés 2008. évi 
díj 

Ft/hó/bek. 
+ áfa 

2009. évi díj 2010. évi díj 2011. évre 
javasolt díj 

Változás (%) 

Ivóvíz-szolgáltatás:   
- alapdíj   ( a 
bekötési mérő 
mérete szerint)          

 
270 Ft-tól  
3.000 Ft-ig 

 
290 Ft-tól  
3.220 Ft-ig  

 
300 Ft-tól  
3.350 Ft-ig  

 
300 Ft-tól  

3.350 Ft-ig 

 

- 

Ivóvíz-szolgáltatás:   
- változó díj               367 Ft/m3 390 Ft/m3 407 Ft/m3 370 Ft/m3 - 9,1 % 

 
  
Alapdíj alakulása: 
 

Bekötési 
mérő 

mérete 

2001-2005. 
évi 

Ft/hó/bek. + 
áfa 

2006. évi díj 
Ft/hó/bek. + 

áfa 

2007. évi díj 
Ft/hó/bek. + 

áfa 

2008. évi díj 
Ft/hó/bek. + 

áfa 

2009. évi díj 
Ft/hó/bek. + 

áfa 

2010. évi és 
2011. évi díj 
Ft/hó/bek + 

áfa 
∅ 13-201 200 220    250 270 290 300 
∅ 25-30 300 330    380 410 440 460 
∅ 40 500 550    630 680 730 760 
∅ 50-65 800 880 1.000 1.100 1.180 1.225 
∅ 80 1.000 1.200 1.300 1.400 1.500 1.560 
∅ 100 1.300 1.500 1.750 1.900 2.040 2.120 
∅ 150 1.700 1.900 2.200 2.500 2.680 2.785 
∅ 200 2.000 2.300 2.650 3.000 3.220 3.350 
 
 
 
 
 
Előzetes hatástanulmány 
                                                 
1 A bekötési mérők 97,6 %-át ez a méret teszi ki. 
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A DMRV által nyújtott ivóvíz szolgáltatás díjtételei alacsonyabbak, mint a jelenleg hatályos árak, 
ezért a DMRV által javasolt díjak megállapítása – mely a lakossági és közüzemi fogyasztók körében 
szolgáltatási díjcsökkenést eredményez – előnyös, ezért a hatályos ivóvízdíj megállapításáról szóló 
rendeletben meghatározott díjak módosítása (csökkentése) szükséges és indokolt. 
 
 
 
Javaslom az ivóvíz hatósági árának megállapításáról szóló rendelet-tervezet és határozati javaslat 
elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2011. február 9. 
 
 Tisztelettel: 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
 
 
…../2011. (II…..) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a település viziközműveinek üzemeltetési jogát 
2011. március 1-től 2015. december 31-ig a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-nek kívánja átadni. 
Ennek érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési jog átadásához 
szükséges szerződésmódosítási és szerződéskötési jogosítvánnyal. 
 
A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. alakulásakor 23 önkormányzat tőketartalékba adott át vagyont a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. társaságnak. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az 
érintett önkormányzatok kérik, az önkormányzatok a tőketartalékban lévő vagyonukat – az ÁFA 
fizetési kötelezettség és az esetlegesen felmerülő költségterhek vállalása mellett – visszarendezhetik. 
 
Határidő: szerződésmódosítás, szerződéskötés azonnal, üzemeltetési jog átadás 2011. március 1-jétől 
Felelős: polgármester 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…../2011. (II……...)  
Önkormányzat i  RENDELETE 

 
 

az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról 
 

( t e r v e z e t )  
 
 

Tolmács Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 
1. § (1) Az ivóvíz-szolgáltatás hatósági ára 370 Ft/m3 + áfa változó díj, és a bekötési mérő mérete szerinti a 

(2) bekezdésben meghatározott havi alapdíj + áfa. 
 
(2) A bekötési mérő mérete alapján a havi alapdíj összege:  

  

Bekötési mérő mérete Alapdíj (Ft/hó/db) 

∅ 13-20   300 
∅ 25-30   460 
∅ 40   760 
∅ 50-65 1.225 
∅ 80 1.560 
∅ 100 2.120 
∅ 150 2.785 
∅ 200 3.350 

 
 
3.§ (1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tolmács Község Önkormányzata képviselő-
testületének az ivóvíz-szolgáltatás díjáról szóló 17/2009. (XII.17.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Tolmács, 2011. február …… 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 

A rendelet kihirdetve: 2011. február …...-én 

 
 

 Torma Andrea 
 körjegyző 
 
 
 



a ……/2011. (II….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról 

 
 

Általános indokolás 
 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) bekezdése értelmében a 
mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett 
miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) legmagasabb 
árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg. 
A hivatkozott törvény melléklete értelmében az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott 
ivóvíz díját, illetve legmagasabb díját a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. 
 
A víz- és csatorna szolgáltatás díjának felülvizsgálatára minden évben sor kerül.   
 
A Nyugat-Nógárd Vízmű Kft. 2011. január 19-ei taggyűlési határozata alapján az érintett települések 
viziközműveinek üzemeltetési joga  - az érintett képviselő-testületek döntését követően – átadásra kerül a 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-nek. (továbbiakban: DMRV)  
Az üzemeltetési jog átadására 2011. március 1-jétől kerülhetne sor, melynek következményeként a 
képviselő-testületnek a DMRV által szolgáltatott ivóvíz és csatorna szolgáltatás díjakat kell 
megállapítania. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
A DMRV, mint üzemeltető által javasolt szolgáltatási díjak alapján megállapításra kerül a településen 
szolgáltatott ivóvíz hatósági ára. 
 

2.§ -hoz 

A rendelet 2011. március 1-jétől, a DMRV általi üzemeltetés megkezdésétől lép hatályba, és az új 
díjtételeket meghatározó önkormányzati rendelet hatályba lépésével a korábbi díjtételeket meghatározó 
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 


