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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 2008. évi díját a 40/2007. (XII. 21.) Kt. rendeletében szabályozta.
A rendelet elfogadását megelőzően az üzemeltetést végző DRV ZRt. vezetésével több
fordulós ártárgyalást tartottunk, melynek alapján a cég által előterjesztett díjjavaslatokat el
nem érően az alapdíj tekintetében 10%-os emelést, a változó díj tekintetében pedig 7 %-os
emelést fogadott el a Képviselő-testület. Ennek értelmében a lakossági, valamint a közületi
fogyasztók részére egyaránt az alapdíjat havonta 330,-Ft+20 % ÁFA, a tényleges fogyasztás
változó díját 270 Ft/m3/hó+20% ÁFA mértékben állapította meg.
Szerencsére a tárgyalások alkalmával alapos indokként sikerül felhozni azt a tényt, hogy a
városban végrehajtott csatornaberuházás nagy számú fogyasztói kört kapcsol be a
rendszerbe, ami meg is valósult, hisz míg 2006. évben 5039 fogyasztóval, 2008. év kezdetén
5389 fogyasztóval míg ma már 5858 fogyasztóval kalkulálunk, amely szám folyamatosan
emelkedik. A bekötésszám emelkedését nagyban befolyásolta a hálózatra még rá nem kötött
fogyasztók felszólítása és kötelezése, valamint a Diszel településrész területén befejeződött
csatornaberuházás is. Ez utóbbi településrészen a bekötések száma hat hónap alatt
meghaladta a 200 db-ot, amely az ellátott ingatlanok 50 %-ánál magasabb arányt jelent. A
bekötésszám fent említett emelkedése sajnos 2008. évben már nem járt együtt a termelt
szennyvíz mennyiségének emelkedésével is. A fogyasztás csökkenésének elsődleges okai
között említhető a takarékosság, valamint az egyéb közüzemi díjak nagymértékű emelkedése
is.
A DRV ZRt. elkészítette 2009. 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
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egy bizonyos részét hivatott biztosítani, és egy némileg csökkentett mértékű változó díjból,
amelyet a tényleges fogyasztás alapján vetnek ki. A lakossági fogyasztók háztartásonként
sajnos már átlagosan csak 6 m3/hó alatti ivóvíz fogyasztás után fizetik meg a csatornadíjat,
ami a tavalyi értékhez képest komoly csökkenést mutat.
A DRV ZRt. kalkulációja 2009. évre 330,-Ft + ÁFA (bruttó 396,-Ft/m3) mértéket jelöl meg az
egytényezős rendszer esetére. Ebből az egytényezős díjból levezethető a bekötésszám
ismeretében a kéttényezős díj. A díjkalkuláció szerint változatlan alapdíj mellett minden
egység 330,-Ft/hó+ÁFA (bruttó 396,-Ft) mértékű alapdíjat és 287,- Ft/m3 + ÁFA (bruttó 344,Ft) változó díjat fizetne a tényleges fogyasztás alapján. Ez a változás 6,2 %-os emelkedés
jelentene a változó díj vonatkozásában. A cég vezetésével történt egyeztetés alapján a
háztartások több mint 70 %-ának kedvezőbb a kéttényezős díj alkalmazása, így kedvezőbb az
a megoldás is, ha a változó díjat alacsonyabb díjemeléssel állapítja meg a testület. A
módosított javaslatban az alapdíj mértéke 350,-Ft/hó+ÁFA (bruttó 420,-Ft, 6,0 % emelés)
mellett a változó díj pedig 284,- Ft/m3 + ÁFA (bruttó 341,-Ft, 5,1 %-os emelést jelentene). Ez a
változat szerint egy átlagos háztartás havi kiadásait a csatornadíj 171,-Ft/hó összeggel emeli
meg.
Az alábbi táblázatban több variáció kerül bemutatásra a DRV ZRt. kalkulációiból a 2009.évi
díjakra. A tervezetek közül a középső tartalmazza a fentebb bemutatott és a rendelettervezetben is elfogadásra javasolt változatot:
Megnevezés
2008.évi díj
2009. évi tervezetek
Alapdíj
330,-Ft/hó+ÁFA 330,-Ft/hó+ÁFA 350,-Ft/hó+ÁFA 370,-Ft/hó+ÁFA
Változó díj 270,-Ft/m3+ÁFA 287,-Ft/m3+ÁFA 284,-Ft/m3+ÁFA 282,-Ft/m3+ÁFA
Tekintettel arra, hogy 2006. évi 3,9 %-os fogyasztói árindex emelkedést 2007. évben 8,0 %-os,
majd 2008 első tíz hónapjában 6,5 % követte, e két év árindex változása már nem viselhető
teher az üzemeltető részéről. Az előterjesztett javaslat azonban ezt a mértéket alulmúlóan
mindösszesen 5,3 %-os emelést tartalmaz. Amennyiben a tervezett mennyiség tovább nem
csökken, akkor a fajlagos költségek szintje is tarható marad. Sajnos az idei évet jelentősen
beárnyékolja az átlagos 10 %-os költségemelkedés, valamint még a jövő évre előrevetített 89%-os is. Legjelentősebben a villamos energiaáremelés 16-20 %-os, a földgáz 20-25 %-os
valamint az anyag jellegű ráfordítások 4-10%-os emelése határozza meg a díjat. A Magyar
Víziközmű Szövetség ajánlása szerint „legalább 7-10 %-os szolgáltatási díjemelés lenne
szükséges, hogy az ágazatra vonatkozó EU célok megvalósításának esélyei megmaradjanak”.
Tisztelt Képviselő-testület !
A 2009. 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 2009. évi díjáról szóló rendelettervezetet elfogadja és …./2009. (…….)Kt. rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2008. december 15.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2008. (…...) Kt. R E N D E L E T E
a 2009. 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 2009. évi
díját az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §
(1) Tapolca közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú szennyvízközmű-csatorna
rendelkezésre állási díja 2009. évben 350,-Ft/hó/egység, azaz Háromszázötven Forint/hó,
valamint a mennyiséggel arányos díj 284,-Ft/m3, azaz Kettőszáznyolcvannégy 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) 2009. évben számlázott mennyiség tervezett nagysága
lakosság számára
közület számára

427.300 m3
114.700 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 2009. január 01. napján lép hatályba, egyidejűleg az e tárgyban alkotott 40/2007. (XII.
21.)Kt. rendelet hatályát veszíti.

Tapolca, 2008. december 23.

Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző

