
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 
8693. Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.  
Tel.: 85/530-016. 
Ügyiratszám: 7817-9  /2011.  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. november 30-án tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d:  Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2012. évi  
                         ivóvíz- és szennyvízcsatorna díj megállapítása.  
 
E l ő a d ó:      Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzatok tulajdonát képező viziközművek szolgáltatási díjának 
megállapítása az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVIII. tv. 7.§. /1/ 
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladata.  
 
A díjmegállapítás alapja a szolgáltatást végző társaság díjkalkulációja, melyet DRV 
Zrt. megküldött Önkormányzatunk részére. A díjkalkuláció érinti Lengyeltóti, Buzsák, 
Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos, Ordacsehi településeket.  A kistérségi rendszer 
az árképzés egységesítését teszi szükségessé.  
 
A díjkalkuláció alapján az eddigi gyakorlatnak megfelelően kéttényezős ivóvíz- és 
szennyvízdíjat tartalmaz, ezen belül a szolgáltató 2 alternatívát állított fel. 2010.-
2011. években a települések a kéttényezős díj elfogadása mellett döntöttek.  
Az 1.számú díjalternatíva szerint DRV Zrt. a 450 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díj 
mellett 220 Ft/m3+ÁFA  mennyiséggel arányosan változó szolgáltatási díjat javasol 
megállapítani az ivóvíz  vonatkozásában, ahol az eszközhasználati/ koncessziós díj 
42.- Ft/m3. 2011 évben 209 Ft/m3 volt a javaslat, ahol nyilatkozni kellett, hogy a 
koncessziós díjat az Önkormányzat kizárólag a hálózat fejlesztésére, 
rekonstrukciójára fordítja.   
 
A csatornaszolgáltatás ban 1 díjalternatíva szerint 450 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre 
állási díj mellett 670 Ft/m3+ÁFA mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz a 
lakosság részére és 740 Ft/m3+ÁFA  díjat a közületek részére a kalkuláció. Fenti díj 
130 Ft/m3 és 200 Ft/m3  garantált eszközhasználati/ koncessziós díjat tartalmaz. 
2010. évben a csatornaszolgáltatás díja 630 és 701 Ft/m3+Áfa volt, melyből a 
koncessziós díj 130 Ft/m3 volt.   
 
A 2. számú díjalternatíva szerint ajánlott díjak minimális mértékben kedvezőbbek, 
ugyanakkor a rendelkezésre állási díj emelkedne.  
 
A 2. számú alternatíva alapján üzemeltető a 500 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díj 
mellett 210 Ft/m3+ÁFA  mennyiséggel arányosan változó szolgáltatási díjat javasol 
megállapítani az ivóvíz  vonatkozásában, ahol az eszközhasználati/ koncessziós díj 
42.- Ft/m3, valamint 500 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díj mellett 662 Ft/m3+ÁFA 
mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz a lakosság részére és 732 Ft/m3+ÁFA  
díjat a közületek részére a kalkuláció. Fenti díj 130 Ft/m3 és 200 Ft/m3  garantált 
eszközhasználati/ koncessziós díjat tartalmaz.  
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Természetesen fenti díjak támogatás nélkül értendőek, a támogatási küszöb 
megállapítása, a támogatási igények elbírálása a 2012. év első negyedévében 
történik.  
 
Az elmúlt évben a rendeletalkotáson túl szükség volt és jelenleg is szükség van egy 
határozat meghozatalára, melyben a Képviselő-testület arról dönt, hogy pályázatot 
nyújt be a 2012. évi ivóvíz szolgáltatás díjtámogatásának igénylésére és a pályázat 
összeállításával, valamint benyújtásával megbízza a DRV Zrt-t.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet 
alapján a 2012. évre vonatkozó kéttényezős ivóvíz- és csatornadíjat megállapítani, 
valamint a határozati javaslat szerinti határozatot elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2012. 
évi ivóvíz szolgáltatási díjtámogatásának igénylésére. Meghatalmazza a DRV Zrt-t 
(Siófok, Fő u. 37.), hogy készítse el és nyújtsa be a pályázatot a lakossági ivóvíz 
állami támogatás elnyerése érdekében.  
Utasítja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges nyilatkozatokat.  
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. november 25.             
 
 
                                                                                              Zsombok Lajos  
                                                                                                polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                    jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„1 számú Tervezet”  

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat  

……/2011. (…………)rendelete 
a 2012. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna díjáról.  

 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§./2/ bekezdése és a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, a 
többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§. /1/ bekezdés felhatalmazása alapján a 
viziközműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díját az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 
 

1.§.  
 
/1/ E rendelet hatálya – a /2/ bekezdésben megállapított kivétellel – Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjára, 
valamint a szennyvízközmű csatorna szolgáltatási díjára terjed ki.  
 
/2/ Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért.  
 
 

2.§.  
 
/1/ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az ivóvíz- és szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díját az alábbiak szerint határozza meg:  

 
Az ivóvíz díj: 
Rendelkezésre állási díj: 
- Lakossági:   450 Ft/hó + ÁFA 
- Közületi:   450 Ft/hó + ÁFA 

 
Mennyiséggel arányos változó díj: 
- Lakossági:   220 Ft/m3 + ÁFA 
- Közületi:   220 Ft/m3 + ÁFA 

 
Szennyvízcsatorna szolgáltatási díj: 
Rendelkezésre állási díj:  
- Lakossági:   450 Ft/hó + ÁFA 
- Közületi:   450 Ft/hó + ÁFA 

 
Mennyiséggel arányos változó díj:  
- Lakossági:   670 Ft/m3 + ÁFA 
- Közületi:   740 Ft/m3 + ÁFA 

 
 
/2/ A Képviselő-testület a rendelet 2.§. /1/ bekezdésében az ivóvíz, valamint a szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.  
 
/3/ A víz- és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – az 
üzemeltető által készített számla alapján, készpénz-átutalási megbízással, csoportos díjbeszedéssel, 
banki átutalással történik.  
 
/4/ A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.  
 
/5/ A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.  
 
/6/ A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től – szeptember 30-ig 
terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban 
mért vízfogyasztás 90 %-a.  
 
/7/ A kedvezmény iránti igényt a fogyasztónak kell bejelenteni a DRV Zrt. felé, annak útmutatásai 
alapján.  
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3.§.  
 
/8/ Amennyiben a fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja, illetve 
a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, szerződésszegést követ el, és a szolgáltatónál felmerült 
költségen, valamint a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 17.§-ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon 
felül meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles.  
 
/9/ Amennyiben a fogyasztó mérőeszköz nélküli fogyasztási helyet épít ki, szerződésszegést követ el 
és köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl a fenti bekezdésben idézett jogszabályi 
hely szerint megállapított átalánydíjat, valamint a szerződésszegő magatartással kapcsolatban 
felmerült igazolt költséget a Szolgáltatónak megtéríteni.  
 
/10/ Közkifolyókról és tűzcsapokról történő illegális vízvételezés esetén a Fogyasztó köteles az 
illegális vízvételezés megállapítását megelőző legutolsó leolvasástól kezdődőden, a legális 
vízfogyasztás helyreállításáig tartó időszakra a Szolgáltatónak az idézett jogszabályhely alapján 
megállapított átalánydíjat, valamint az illegális vízvételezéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerült 
költséget megtéríteni.   
 
/11/ Amennyiben a fogyasztó a kiértesített időpontban nem teszi lehetővé a Szolgáltató számára a 
bekötési vízmérő cseréjét és ennek következtében a bekötési vízmérő joghatással járó mérésre 
alkalmatlanná válik, szerződésszegést követ el, és a Szolgáltatónál felmerült költségen (kiszállási-, 
munkadíj), valamint a rendelet 17.§-ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon felül a Szolgáltató 
árnyilvántartásában meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles. A Szolgáltatónál jogosult a pótdíj 
összegét a soron következő számlában érvényesíteni.  
 
A pótdíj mértéke az alábbi:    
- Meghiúsult mérőcsere esetében a Kormányrendelet alapján megállapított átalánydíj mértéke.  
- Amennyiben a Fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja 
(forgatja, kiszereli), illetve a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, a Kormányrendelet alapján 
megállapított átalánydíj kétszerese.         
 
 

4.§.  
 
 
/1/ A rendelet a kihirdetését követően 2012. január 01-én lép hatályba.  
 
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. 
évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 20/2010. (XI.24.) rendelete.  
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. november 25.             
 
 
 
                    Dr. Szatmári Ibolya                                                             Zsombok Lajos  
                             jegyző                                                                          polgármester 
    
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2011. ……………………. 
 
                                                                                                             Dr. Szatmári Ibolya               
                                                                                                                       jegyző 
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„2 számú Tervezet”  
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat  
……/2011. (…………)rendelete 

a 2012. évi ivóvíz és szennyvízcsatorna díjáról.  
 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§./2/ bekezdése és a helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése által biztosított jogkörében eljárva, a 
többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§. /1/ bekezdés felhatalmazása alapján a 
viziközműből szolgáltatott ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díját az alábbiak szerint 
állapítja meg:  
 
 

1.§.  
 
/1/ E rendelet hatálya – a /2/ bekezdésben megállapított kivétellel – Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
illetékességi területén az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjára, 
valamint a szennyvízközmű csatorna szolgáltatási díjára terjed ki.  
 
/2/ Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról tűzoltáshoz felhasznált vízért.  
 
 

2.§.  
 
/1/ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben az ivóvíz- és szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díját az alábbiak szerint határozza meg:  

 
Az ivóvíz díj: 
Rendelkezésre állási díj: 
- Lakossági:   500 Ft/hó + ÁFA 
- Közületi:   500 Ft/hó + ÁFA 

 
Mennyiséggel arányos változó díj: 
- Lakossági:   210 Ft/m3 + ÁFA 
- Közületi:   210 Ft/m3 + ÁFA 

 
Szennyvízcsatorna szolgáltatási díj: 
Rendelkezésre állási díj:  
- Lakossági:   500 Ft/hó + ÁFA 
- Közületi:   500 Ft/hó + ÁFA 

 
Mennyiséggel arányos változó díj:  
- Lakossági:   662 Ft/m3 + ÁFA 
- Közületi:   732 Ft/m3 + ÁFA 

 
 
/2/ A Képviselő-testület a rendelet 2.§. /1/ bekezdésében az ivóvíz, valamint a szennyvízcsatorna 
szolgáltatás díjaként a legmagasabb hatósági árat állapítja meg.  
 
/3/ A víz- és csatornaszolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának megfelelően – az 
üzemeltető által készített számla alapján, készpénz-átutalási megbízással, csoportos díjbeszedéssel, 
banki átutalással történik.  
 
/4/ A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.  
 
/5/ A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.  
 
/6/ A kertes ingatlannal rendelkező lakossági fogyasztók esetén a május 1-től – szeptember 30-ig 
terjedő időszakban a szennyvízcsatorna szolgáltatási díjának mennyiségi alapja az ezen időszakban 
mért vízfogyasztás 90 %-a.  
 
/7/ A kedvezmény iránti igényt a fogyasztónak kell bejelenteni a DRV Zrt. felé, annak útmutatásai 
alapján.  
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3.§.  

 
/8/ Amennyiben a fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja, illetve 
a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, szerződésszegést követ el, és a szolgáltatónál felmerült 
költségen, valamint a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 17.§-ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon 
felül meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles.  
 
/9/ Amennyiben a fogyasztó mérőeszköz nélküli fogyasztási helyet épít ki, szerződésszegést követ el 
és köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl a fenti bekezdésben idézett jogszabályi 
hely szerint megállapított átalánydíjat, valamint a szerződésszegő magatartással kapcsolatban 
felmerült igazolt költséget a Szolgáltatónak megtéríteni.  
 
/10/ Közkifolyókról és tűzcsapokról történő illegális vízvételezés esetén a Fogyasztó köteles az 
illegális vízvételezés megállapítását megelőző legutolsó leolvasástól kezdődőden, a legális 
vízfogyasztás helyreállításáig tartó időszakra a Szolgáltatónak az idézett jogszabályhely alapján 
megállapított átalánydíjat, valamint az illegális vízvételezéssel kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerült 
költséget megtéríteni.   
 
/11/ Amennyiben a fogyasztó a kiértesített időpontban nem teszi lehetővé a Szolgáltató számára a 
bekötési vízmérő cseréjét és ennek következtében a bekötési vízmérő joghatással járó mérésre 
alkalmatlanná válik, szerződésszegést követ el, és a Szolgáltatónál felmerült költségen (kiszállási-, 
munkadíj), valamint a rendelet 17.§-ának (4) bekezdése szerinti átalánydíjon felül a Szolgáltató 
árnyilvántartásában meghatározott mértékű pótdíj fizetésére köteles. A Szolgáltatónál jogosult a pótdíj 
összegét a soron következő számlában érvényesíteni.  
 
A pótdíj mértéke az alábbi:    
- Meghiúsult mérőcsere esetében a Kormányrendelet alapján megállapított átalánydíj mértéke.  
- Amennyiben a Fogyasztó a bekötési vízmérőn beavatkozást végez, helyzetét megváltoztatja 
(forgatja, kiszereli), illetve a vízmérést egyéb eszközökkel manipulálja, a Kormányrendelet alapján 
megállapított átalánydíj kétszerese.         
 
 

4.§.  
 
 
/1/ A rendelet a kihirdetését követően 2012. január 01-én lép hatályba.  
 
/2/ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2010. 
évi ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló 20/2010. (XI.24.) rendelete.  
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. november 25.              
 
 
 
                    Dr. Szatmári Ibolya                                                             Zsombok Lajos  
                             jegyző                                                                          polgármester 
    
 
 
A rendelet kihirdetésre került: 2011. ……………………. 
 
                                                                                                             Dr. Szatmári Ibolya               
                                                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


