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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról  

 szóló helyi rendelet előterjesztéséhez 
 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi:            a település helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása a szociálisan rászorultak 

körében mérhető, az elszegényedéshez vezető munkanélküliség, a jövedelmek 
csökkenése okán előálló anyagi problémák komoly befolyással bírnak a képviselő-
testület által meghatározott ivóvíz díjának befizetése terén, melyet a Közszolgáltató 
kintlévősége támaszt alá. Az önkormányzat éves költségvetéséből helyi 
önkormányzati támogatások biztosítását elengedhetetlené teszi (pl. helyi 
lakásfenntartási támogatás címén) amely a jogalkotásra felhatalmazó központi 
jogszabályoknak megfelelő keretbe foglalt módon és mértékben valósítható meg. Az 
egészséges ivóvíz biztosítása az Ötv. 8. § (4) bekezdése értelmében önkormányzati 
kötelező feladat, annak megvalósítása a KÉBSZ Kft által a hatályos vonatkozó 
központi jogszabályoknak is megfelelve történik. 

Gazdasági:                    a   település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen aki 
nem képes eleget tenni az általa igénybe vett közszolgáltatás utáni fizetési 
kötelezettségének, számára a helyi lakásfenntartási támogatás csak részben jelent 
megoldást a család egészséges ivóvízzel való ellátása során, egyrészt mert időleges, 
másrészt pedig csekély mértékű. Nem hagyható figyelmen kívül a Közszolgáltatói 
feladattal megbízott önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság működő képességét 
jelentősen befolyásoló önkéntes jogkövető magatartással ellentétes, behajthatatlanná 
vált köztartások nagyságrenddel való növekedésének várható kihatása, amely 
visszahat az önkormányzat éves költségvetésére. A díjtétel emelése a fent leírtak 
ellenére sem járható út, mert a még fizetőképes fogyasztók sem  terhelhetők további 
díj emelésével, mert ezzel emelkedni fog a díjat be nem fizetők aránya. 

Költségvetési:           az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést jelent a 
településen szociálisan rászorulóként élők helyzetének javítására fordítandó 
önkormányzati saját anyagi forrás biztosítása, mivel az önkormányzati bevételek 
alakulása pont ezen réteg adófizetési képtelensége okán, bevételi deficittel 
szembesül, romlik az adófizetői morál, így a szociális biztonság megteremtése más 
feladatoktól von el pénzügyi forrásokat és teremt szociális feszültségeket akkor, 
amikor lakásfenntartási támogatás címén járul hozzá az ivóvíz, vagy már annak 
hátralékos összegének részbeni kiegyenlítéséhez. A Közszolgáltató által is érintett az 
önkormányzat költségvetése, hiszen éves mérlegében szerepel a gazdasági társaság 
eredménye, így nem közömbös hogyan tud eleget tenni közszolgáltatói feladatának a 
társaság, mennyi veszteséget halmoz fel, vagy képes-e fejleszteni, beruházni, felvett 
hitelét törleszteni, mert mindezek hiányában az önkormányzat az Áht. és Ámr. 
rendelkezései szerinti eljárást követve, mint a társaság kézfizető kezese köteles 
átvállalni annak ki nem egyenlített pénzügyi tartozását. Jelenleg nem veszteséges az 
ivóvíz ágazat, ezért nincs szükség önkormányzati anyagi befolyásra.    

Környezeti:                    e rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés. 

  



Egészségi:               az e  rendeletben   rögzítettek  jelentős kihatással lehetnek a szociálisan rászorulók 
egészségi állapotára úgy közvetett, mint közvetlen módon, mivel olyan 
közszolgáltatásról és annak ellentételezéseként díjtételről rendelkezik,  amely léte, 
vagy  hiánya okozta negatív hatása az érintettek mindennapjaiban, konkrét 
élethelyzetekben pontosan mérhető, hiszen az önkormányzat kötelező feladata az 
egészséges ivóvíz biztosítása, s ez az a közszolgáltatás, amelyből való teljes kizárás sem 
jogszabályi, sem humánus szempontból nem oldható meg. Az ivóvíz ellátásban való 
korlátozás csak pótcselekvés, nem jelent jó megoldást a közszolgáltatónak és a 
fogyasztónak sem, viszont vélelmezhető (évszaktól és időjárástól függően), hogy a 
fogyasztók keresik annak megoldását, hogy hogyan tudnak több ivóvízhez jutni 
(illegális úton), melynek büntetőjogi úton való rendezése hosszadalmas és pénzügyi 
megoldást nem jelent. A Közszolgáltató által működtetett 3 ivóvízkút kifejezetten jó 
minőségű ivóvizet szolgáltat, megfelelő árfekvéssel, így egészségkárosodás veszélyét, 
vagy a fogyasztókra nézve  még kockázatot sem jelent ennek az ivóvíznek 
fogyasztása. 

Adminisztratív:      az önkormányzat  végrehajtó apparátusán belül  nem jelent feladatot, hiszen a 
Közszolgáltató a Közszolgáltatói Szerződésben vállalt feladat-ellátása során köteles 
minden, a tevékenység végzésével összefüggő teendő végzésére. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXX. törvény  a 

helyi jogalkotásra kötelezett számára adott felhatalmazás  teljesítése, konkrétan a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében rögzített 
származékos jogalkotási hatásköre és a 8. § (4) bekezdésében írt kötelező 
önkormányzati feladatok közül az egészséges ivóvíz biztosítása feladatkörében   
meghatározott feladatok végrehajtása, konkrétan az önkormányzati tulajdonú vízi-
közműből szolgáltatott ivóvíz biztosításának és díjának  megállapítása  jogszabályba 
foglalása, a Közszolgáltató Szerződésbe foglalt megbízása a feladat- ellátására.  

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 

tekintettel arra, hogy az Ötv. e feladat végrehajtására kötelezi a jogalkotó 
döntéshozókat, melynek elmaradása okán (a károk elkerülése érdekében) a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthető, ill. az önkormányzat helyett általa 
megalkotható jogszabály szerint köteles a további feladata ellátására a jogalkotó és a 
végrehajtó szerve. A Jat. értelmében a felhatalmazott köteles az adott jogszabályt 
megalkotni, melynek elmaradása  a jogbiztonság helyett jogbizonytalanságot 
eredményezhet, amely Alkotmánysértő, uniós alapelvekkel ellentétes. 

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

feladat kiszervezésével a Közszolgáltatót terheli minden feltétel biztosítása.  
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2011. november 11. 
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