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2 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról 5/2011. (II.15.) 
számon rendeletet alkotott. 
Az Országgyűlés 2011. december 30-ai ülésnapján elfogadta a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvényt (továbbiakban: Tv.). 
A Tv. értelmében 2012. január 1. napjától a viziközmű-szolgáltatás díja tekintetében az önkormányzatok 
ármegállapító jogköre megszűnt. 
A Tv. rendelkezése szerint a szolgáltatási díj megállapítására a viziközműszolgáltatásért felelős miniszter 
jogosult, az Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével. 
A Tv. 74.§ (2) bekezdés 3. pontja felhatalmazást ad a miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a 
víziközmű-szolgáltatás díjait és azok alkalmazásának kezdőidőpontját 
A Tv. átmeneti rendelkezése értelmében: 
A 74. § (2) bekezdés 3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott rendelet hatálybalépéséig 

a víziközmű-szolgáltató a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 
százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. 
A település ivóvíz szolgáltatója (DMRV Zrt.) a 2011. december 31-én alkalmazott díj törvényből fakadó 
díjemelési lehetőségével nem élt, tekintettel arra, hogy a a szolgáltatóval megkötött szerződés értelmében a 
szolgáltató vállalta, hogy a 2012. évre is a 2011. évi díjtételeket alkalmazza. 
 
Az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a 
törvény keretei között alkothat rendeletet. 
Az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem 
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján 
alkothat önkormányzati rendeletet. 
Az Alaptörvény 32.cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes. 
A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezése értelmében az ivóvíz szolgáltatási 
díjára vonatkozóan a helyi önkormányzat rendeletalkotási jogkörrel nem rendelkezik. 
Ezen kívül az Alaptörvény 32.cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal 
nem lehet ellentétes. 
 
 
Mindezek alapján javasoljuk az ivóvíz szolgáltatás díjáról szóló 5/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezését. 
 
 
Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
Tolmács, 2012. március 30.    
 
 

Tisztelettel:  
 
 

 Hajnis Ferenc  
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

…../2012. (IV…….) 

Önkormányzati RENDELETE 

az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezése 
 

( t e r v e z e t )  
 
 
Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében  
eljárva a következőket rendeli el.  

  
 
1.§ Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az ivóvíz szolgáltatás hatósági 

díjáról szóló 5/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Tolmács, 2012. április ….. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  körjegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2012. április…….-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző 
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 a ……/2012. (………….) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezése 

 
 

Általános indokolás 
 
 
A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény értelmében 2012. január 1. napjától a 
viziközmű-szolgáltatás díja tekintetében az önkormányzatok ármegállapító jogköre megszűnt 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló 5/2011. 
(II.15.) számon rendeletet alkotott. 
Az Alaptörvény 32.cikk (1)-(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése 
körében a törvény keretei között, valamint feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján alkothat önkormányzati 
rendeletet. 
Az Alaptörvény 32.cikk (3) bekezdése kimondja, hogy önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem 
lehet ellentétes. 
Mindezek alapján az ivóvíz szolgáltatási díjára vonatkozóan a helyi önkormányzat rendeletalkotási 
jogkörrel nem rendelkezik, ezért az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése szükséges. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
Az ivóvíz hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. 
 

2.§-hoz 

A rendelet – a más jogszabállyal való ütközés mihamarabbi megszüntetése érdekében - a kihirdetését 
követően azonnal hatályba lép, és az ivóvíz hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet ezen a napon 
hatályát veszti. 
 

 
 


