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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló
többször módosított 1990. évi LXXXVII törvény 7. § (1) bekezdése alapján a
szennyvízcsatorna szolgáltatás 2007. évi díját a 29/2006. (XII. 15.) Kt. rendeletében
szabályozta.
A rendelet elfogadását megelőzően az üzemeltetést végző DRV ZRt. vezetésével több
fordulós ártárgyalást tartottunk, melynek alapján a cég által előterjesztett
díjjavaslatokat nem találtuk elfogadhatónak, így a Képviselő-testület a 2005. évi
szinthez képest nem támogatta a csatornadíjak emelését semmilyen mértékben.
Ennek értelmében a lakossági, valamint a közületi fogyasztók részére egyaránt
alapdíjat havonta 300,-Ft+20 % ÁFA, a tényleges fogyasztás változó díját 252
Ft/m3/hó+20% ÁFA mértékben állapította meg.
Az egy évvel ezelőtti tárgyaláskor alapos indokként hoztuk fel azt a tényt, hogy a
városban végrehajtott csatornaberuházás nagy számú fogyasztói kört kapcsol be a
rendszerbe, ami meg is valósult, hisz a tavalyi 5039 lakossági fogyasztóval szemben
ma már 2008. év kezdetén 5389 fogyasztóval kalkulálunk, amely szám
folyamatosan emelkedik. Az elmúlt hónapban több a hálózatra még rá nem kötött
fogyasztó kapta kézhez felszólító levelünket, amelyben figyelmeztettük a rákötési
kötelezettségre. A felszólítások alapján is sokan rákötöttek a hideg idő ellenére is.
Az ez év végéig adott haladék után már jegyzői kötelezés formájában kapják meg az
érintettek felszólításaikat, amely a „kényszerítésnek” már szankciót is magával
hozó változata. A bekötésszám fent említett emelkedése 2007. évben sikeresen
fordította meg a kibocsátott szennyvíz mértékének évről-évre megfigyelhető
folyamatát és először többlettermelés jelentkezett a tervezett évi 550 000 m3-rel
szemben 582 100 m3 prognosztizált mennyiséggel. Ezzel a 2003.évi szintet értük el
ismét. Reményteli, hogy Tapolcán a folyamat még nem ért a végére, hisz a város
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területén még várható bekötések, valamint az egy hónapon belül meginduló diszeli
csatornarendszer jelentős mennyiségi tartalékokat hordoznak magukban.
A DRV ZRt. elkészítette 2008. évre vonatkozó díjkalkulációját a meglévő
kéttényezős díj módosítására. Tapolca Város Önkormányzata az elmúlt évben is a
kéttényezős díjrendszert részesítette előnyben, melynek lényege, hogy a díj áll egy
havi alapdíjból, ami a fix költségek egy bizonyos részét hivatott biztosítani, és egy
némileg csökkentett mértékű változó díjból, amelyet a tényleges fogyasztás alapján
vetnek ki. A lakossági fogyasztók átlagosan 8,77 m3/hó ivóvíz fogyasztás után fizetik
meg a csatornadíjat, ami a tavalyi 8,57 m3/hó értékhez képest némi növekedést
mutat.
A DRV ZRt. kalkulációja 2008. évre 328,-Ft + ÁFA (bruttó 394,-Ft/m3) mértéket
jelöl meg az egytényezős rendszer esetére. Ebből az egytényezős díjból levezethető a
bekötésszám ismeretében a kéttényezős díj. A díjkalkuláció szerint minden egység
330,-Ft/hó+ÁFA (bruttó 396,-Ft) mértékű alapdíjat és 270,- Ft/m3 + ÁFA (bruttó
324,-Ft) változó díjat fizetne a tényleges fogyasztás alapján.
A kéttényezős díjkalkulációkból kiszámolható az a havi fogyasztási adat, amelynél a
két rendszer fogyasztása azonos fizetendőt von maga után. Ez 5,65 m3/hó/háztartás.
Vagyis az ennél kevesebbet fogyasztó családok részére előnyösebb az egytényezős
díj, viszont a korábbi átlagos fogyasztási értékből látszik, hogy a háztartások közel
70 % többet fogyaszt ennél a mennyiségnél.
Tekintettel arra, hogy 2006. évi 3,9 %-os fogyasztói árindex emelkedést 2007. év
első tíz hónapjában 8,1 % követte, e két év árindex változása már nem viselhető
teher az üzemeltető részéről. Az előterjesztett javaslat azonban ezt a mértéket
alulmúlóan 10 %-os emelést tartalmaz az alapdíj tekintetében és 7 %-ot a változó díj
tekintetében. Amennyiben a tervezett mennyiség realizálódik, jó alapot teremthet a
2008. évet követően is a viselhető csatornadíjra. Sajnos a jövő képét már ma
beárnyékolja az a várható energiaáremelés, amely az üzemeltető által
prognosztizáltan 22 % körül áll meg, ám a Magyar Víziközmű Szövetség
becsléseiben 35-40 %-os mértékű is lehet. Nyilván ez nagymértékben függ az
üzemeltető által kiírt közbeszerzési eljárások eredményétől is. Tekintettel pedig
arra, hogy az energiaköltségek az összes közvetlen költség 14,4%-át teszik ki, az
emelés mértéke nagyban befolyásolja a díjat is.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2008. évre tervezett csatorna szolgáltatási díj megállapításához rendelkezésre
álló kalkuláció alapján javaslom az előterjesztett rendelettervezet szerinti
mértéken.
Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008. évi díjáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és …./2007. (…….)Kt.
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2007. december 14.

Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2007. (…...) Kt. R E N D E L E T E
a 2008. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1993. évi CIV. törvénnyel
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a szennyvízcsatorna
szolgáltatás 2008. évi díját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §
(1) Tapolca közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú szennyvízközműcsatorna rendelkezésre állási díja
2008. évben 330,-Ft/hó/egység, azaz
Háromszázharminc Forint/hó, valamint a mennyiséggel arányos díj 270,-Ft/m3, azaz
Kettőszázhetven Forint/köbméter, mely díjak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díjból
az eszközhasználati/koncessziós díj

32 Ft/m3

(3) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízmérők alapján történő számlázás
költségeit is tartalmazza.
(4) 2008. évben számlázott mennyiség tervezett nagysága
lakosság számára
közület számára

543.300 m3
148.900 m3
2. §

Az önkormányzat az 1. §. (1) bekezdésében a szennyvízcsatorna szolgáltatás díjaként a
legmagasabb hatósági árat állapítja meg.
3. §
(1) A szennyvízcsatorna szolgáltatási díj kiegyenlítése – a vízmérők állásának
megfelelően – az üzemeltető által készített számla alapján díjbeszedő útján, vagy
átutalással történik. A számlát a fogyasztó köteles kiegyenlíteni.
(2) A vízmérő rendszeres és pontos leolvasása az üzemeltető feladata.
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Jogharmonizációs záradék
4. §
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával
összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
5. §
A rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba, egyidejűleg az e tárgyban alkotott
29/2006. (XII. 15.)Kt. rendelet hatályát veszíti.

Tapolca, 2007. december 13.

Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző

