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Általános I n d o k o l á s 
 

az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetéhez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. § (1) bekezdése előírja a jogszabály előkészítője 
(jelen esetben a jegyző) számára, hogy az adott jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolnia, melynek 
ekként teszek eleget. 
A Jat. 5. § (4) bekezdése értelmében, az adott jogszabály megalkotására felhatalmazott jogalkotó a 
felhatalmazásnak megfelelően köteles a jogszabályt megalkotni. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a képviselő-testület törvény felhatalmazása 
alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében és a törvény mellékletének B) 
pontjában ad felhatalmazást a képviselő-testület részére hatósági ár kialakítására. 
A tárgyi rendelet-tervezet helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve megállapítható, hogy a képviselő-
testület az Ötv. 8. § (4) bekezdésében rögzített kötelező feladat- és hatásköreként definiált egészséges ivóvíz 
ellátásáról való gondoskodási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a 100 %-os tulajdonában lévő 
KÉBSZ Kft-nek megbízást adott az önkormányzat vagyonaként kezelt Csanytelek, Botond utcai, 
Pusztaszeri utcai és a Pókföldi vízi-közműből a településen élő fogyasztók számára a zavartalan 
közszolgáltatás végzésére, amelyet a rendelet-tervezethez 1. függelékként csatolt közszolgáltatási 
szerződésben foglaltakat szerint hajtat végre. 
A tárgyi rendelet-tervezetet gazdasági szempontból nézve, fontos a közszolgáltatást igénybe-vevők és a 
képviselő-testület által a közszolgáltatás végzésével megbízott számára elfogadható díjtétel, mint 
legmagasabb ár megállapítása során azon érdekellentét feloldása, miszerint a fogyasztó abban érdekelt, 
hogy minél alacsony áron vásárolja meg az ivóvizet, míg a közszolgáltató azon törekvése sem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a feladat- ellátása során az ivóvízbázissal való gazdálkodásnál a takarékosság, a 
kitermelésnél a  hatékonyság érvényesítése mellett,  a vízbiztonság érvényesítése során felmerülő kiadások 
és a közszolgáltatással összefüggő önköltségek ellensúlyozása megtörténjen és a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban foglalt fizetési kötelezettségek költségeinek megtérülésére legyen esély. Az önkormányzat 
adott évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének része a gazdasági társasága mérlege, melyen 
belül a ivóvíz szolgáltatásból beszedett díjtétel összege is szerepel. 
A tárgyi rendelet-tervezet szakmai oldalát nézve: 
-figyelemmel kell lenni az eddig kialakult ivóvíz vételezési fogyasztói szokásokra, 
-az ivóvíz kitermelését befolyásoló költségek alakulására, 
-a szolgáltatási árak emelkedésére,  
-a közszolgáltatást érintő (pl. általános forgalmi adó összegének alakulására)  magasabb szintű jogszabályi 
 változásokra,  
-a fizetőképes keresletre és a kínálat piaci viszonyaira, 
-az ivóvizet szabálytalanul vételezők számának alakulására, 
-a vízdíj hátralékból fennálló behajthatatlan tartozások kezelésére és nem utolsó sorban 
-a gazdasági társaságnál a veszteséges tevékenység folytatásának elkerülésére is. 
A rendelet-tervezet megalkotásának célja: jogszabályban rögzíteni azon legmagasabb árat, amelyet a 
fogyasztó még képes megfizetni, a közszolgáltató pedig veszteség nélkül tudja feladatát ellátni, így meg tud 
felelni a fent írt magasabb szintű jogszabályokban foglaltak végrehajtásának és a település lakossága 
számára biztosítani tudja az egészséges ivóvízhez jutás lehetőségét. Szakmai szempontból 
megkerülhetetlen a közműves ivóvíz ellátásról és a közműves szennyvízelvezetéséről szóló 38/1995. (IV. 5.) 
Kormányrendeletben foglaltak maradéktalan betartása és betartatása a közszolgáltatást végző KÉBSZ Kft által 
és a közszolgáltatást fogyasztóként igénybe-vevők általi betartatása. 

 
Részletes  i n d o k o l á s 

  



Bevezető részhez 
A rendelet-tervezet bevezető része tartalmazza a képviselő-testületnek tárgyi önkormányzati rendelet 
megalkotására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében jogot adó 
származékos jogalkotó hatáskörre, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában, az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény 7. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés és a törvény 
mellékletének B) pontjában kapott  felhatalmazást adó jogszabályokra való hivatkozást és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében rögzített  feladatkörében való 
eljárásra jogosító magasabb szintű jogszabályhelyekre való utalást, egyrészt a jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben, másrészt  a Jat.-ban írtakat betartva, továbbá az önkormányzat és 
szervei szervezeti és működési szabályzata szerint feljogosított bizottságai az Ügyrendi és a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság rendelet-tervezetről alkotott 
véleményének kikérését. 
 

1. § 
 

A rendelet-tervezet tárgyi hatályát határozza meg, a személyi és területi hatályáról azért nem rendelkezik, mivel 
az nem tér el a Jat. 6. § (1)-(2) bekezdés a)-b) pontjában írtaktól, így az megfelel a (3) bekezdésben foglaltaknak, 
miszerint csak akkor kell a rendeletben személyi vagy területi hatályról rendelkezni, amennyiben az az (1)-
(2) bekezdésben írtaktól eltér. A tárgyi hatály szabályozása viszont azért elhagyhatatlan, mivel azon ivóvíz-
közműveket alkotó elemeket sorol, ami nélkül a közszolgáltatás nem végezhető el és azok az 
önkormányzat tulajdonát képezik, így arról a képviselő-testület rendelkezni jogosult és köteles. 
 

2. § 
 

A közszolgáltató feladat ellátását az önkormányzat képviselő-testülete saját szervezetén belül, szervei által 
nem tudja ellátni, ezért közszolgáltatási szerződés kötésével a 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságával láttatja el az önkormányzat kötelező feladatát. A közszolgáltatási szerződés a rendelet-tervezet 
1. függeléke. 
 

3. § 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a képviselő-testülete által a gazdasági társaságnak használatra, 
kezelésre átadott  3 ivóvíz kút, mint vízi-közmű nevesítése szerepel, amelyből az ivóvíz kitermelése 
történik. Ezen szakasz utal a díjtétel általános forgalmi adó nélküli összegét tartalmazó 1. mellékletre. 
 

4. § 
 

A rendelet-tervezet záró rendelkezései között az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint szerepelnek 
a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések, amelyek megfelelnek a képviselő-testület külön 
előterjesztésében és a Jat.-ban foglaltaknak. A hatálybalépés időpontjánál azért elegendő a kihirdetés és a 
hatálybalépés közötti viszonylag rövid idő, mivel a jogszabály tartalma nem jelent változást az annak 
végrehajtásában érintettek számára, ezért az Alkotmánybíróság által hirdetett „kellő idő” 
meghatározásának nem mond ellent ezen rendelkezés. A rendeletben foglaltak szerinti érintettek számára a 
rendelet-tervezetben foglaltak megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, ezért a rendelet hatályba lépének napjaként 2011. 
december 1. napját javaslom. Az elfogadott tervezetből megalkotott rendelet az önkormányzat honlapján és a 
közadattárban elektronikus úton érhető el, továbbá a községi könyvtárban és a hivatalban ügyfélfogadási 
idő alatt megtekinthető, valamint a település lakossága a havonta megjelenő helyi lapban a Csanyi 
Hírmondóban kap jegyzői tájékoztató keretében információt a rendeletről. A záró rendelkezések (2) 
bekezdése  a hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezése az IRM rendelet 119. §-ához igazodik akként, hogy 
tartalmazza a merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül.  A rendelet-tervezet (3) bekezdése rögzíti a 
rendelet-tervezethez csatolt 1. melléklet és 1. függeléke tartalmát. A záró rendelkezések között kapott 
helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése időpontját az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában meghatározott formátumban.  

 
1. melléklet 



 
A rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza az ivóvíz általános forgalmi adó nélküli nettó összegét, ezen belül a 
háztartási és a nem háztartási célú ivóvíz felhasználása utáni, valamint a rendelkezésre állás díját forintban kifejezve, 
mértékegységenként. A melléklet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 
127. §-ában foglaltaknak, mivel a rendelet-tervezet 3. §-a hivatkozik az 1. mellékletre. 
 

1. függelék 
 

A rendelet-tervezet 1. függeléke tartalmazza a településen egészséges ivóvíz biztosítása érdekében a 
közszolgáltatással megbízott  gazdasági társaságával megkötött közszolgáltatási szerződést, melyet az 
önkormányzat képviselő-testülete nevében eljáró polgármester és a gazdasági társaság ügyvezetője 
aláírásával hitelesít. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2011. november 11. 
 
 
 
         Kató Pálné 
           jegyző 


