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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. november 23-án tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d:  Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2011. 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. a 2010. évi díjak vonatkozásában az üzemeltetési ajánlatában szerepeltetett. A 
díjkalkuláció érinti Lengyeltóti, Buzsák, Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos, 
Szőlősgyörök, Balatonboglár-Szőlőskislak településeket.  A kistérségi rendszer az 
árképzés egységesítését teszi szükségessé.  
 
A díjkalkuláció alapján a települések 2011. évre is választhatnak, egytényezős, illetve 
kéttényezős ivóvíz- és szennyvízdíj elfogadásáról, ezen belül is a szolgáltató 2 
alternatívát állított fel. 2010. évben a települések a kéttényezős díj elfogadása mellett 
döntöttek.  
Az 1.számú díjalternatíva szerint, ha az Önkormányzat nyilatkozat aláírásával 
vállalja, hogy a koncessziós/eszközhasználati díjat teljes mértékben a tulajdonában 
lévő vizíközmű-rendszerek pótló és értéknövelő felújítására fordítja, -mely lehetővé 
teszi a költségek mérséklését és az infláció alatti díjemelést,- ez esetben a 450 Ft/hó 
+ ÁFA rendelkezésre állási díj mellett 209 Ft/m3+ÁFA  mennyiséggel arányosan 
változó szolgáltatási díjat javasol megállapítani az ivóvíz  vonatkozásában, ahol az 
eszközhasználati/ koncessziós díj 43.- Ft/m3. 2010 évben 205 Ft/m3 volt a 
megállapított vízdíj, mely szintén 40 Ft/m3 koncessziós díjat tartalmazott.   
 
A csatornaszolgáltatás ban az egységes díjalkalmazás miatt célszerű a 
díjképzésben szintén a kéttényezős változatot elfogadni. Ebben az esetben az 1 
díjalternatíva szerint 450 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díj mellett 630 Ft/m3+ÁFA 
mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz a lakosság részére és 701 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 619 és 688 Ft/m3+Áfa volt, melyből a koncessziós díj 130 Ft/m3 volt.   
 
A 2. számú díjalternatíva szerint ajánlott díjak magasabbak, mivel a szolgáltató 
véleménye szerint, ha az Önkormányzatok nem élnek az 1. alternatíva szerinti 
lehetőséggel, úgy a DRV Zrt. az elmaradt fejlesztésekből adódóan magasabb 
mértékű díjemeléssel tudja megteremteni az üzemeltetési és fenntartási költségek 
fedezetét.  
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A 2. számú alternatíva alapján üzemeltető a 450 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díj 
mellett 212 Ft/m3+ÁFA  mennyiséggel arányosan változó szolgáltatási díjat javasol 
megállapítani az ivóvíz  vonatkozásában, ahol az eszközhasználati/ koncessziós díj 
40.- Ft/m3, valamint 450 Ft/hó + ÁFA rendelkezésre állási díj mellett 645 Ft/m3+ÁFA 
mennyiséggel arányos változó díjat tartalmaz a lakosság részére és 715 Ft/m3+ÁFA  
díjat a közületek részére a kalkuláció. Fenti díj 130 Ft/m3 és 200 Ft/m3  garantált 
eszközhasználati/ koncessziós díjat tartalmaz.  
 
Természetesen fenti díjak támogatás nélkül értendőek, a támogatási küszöb 
megállapítása, a támogatási igények elbírálása a 2011. 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 2011. 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 2011. 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 2011. 
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, 2010. november 18.              
 
 
                                                                                              Zsombok Lajos  
                                                                                                polgármester 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                               Dr. Szatmári Ibolya  
műszaki főelőadó                                    jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


