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Sándorfalva Város Önkormányzat
Jegyzıjétıl

Iktatószám: 3- 180/2010.

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
 62/572-963
E-mail: polghiv@sandorfalva.hu

Tárgy: Rendelet - tervezet az ivóvíz
díjának megállapításáról szóló
5/1994. (IV. 14.) Ör. rendelet
módosításáról
Melléklet: rendelet - tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselı-testülete
részére

Tisztelt Képviselı-testület!

A Sándorfalva Városi Vízmő üzemeltetését 2009. január 01. napjától a Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi.
A Városüzemeltetési Kft. a Magyar Víziközmő Szövetség 2011. évi vízdíj - ajánlásának –
amely az infláció feletti (6-8%-os) emelést irányoz elı – a figyelembevételével elkészítette az
a 2011. évre vonatkozó alapszolgáltatások díjkalkulációját.
A kalkuláció alapjaként évi 300.000 m3 ivóvíz - értékesítést vettünk figyelembe.
Álláspontunk szerint az ivóvíz alapszolgáltatási díjában a továbbiakban is meg kell
teremtıdnie a 42 Ft/m3 + ÁFA fenntartási alapnak ahhoz, hogy tisztelt Képviselı - testület
által jóváhagyott, hosszú távú fejlesztési tervben (fejlesztési tükör) részletezett munkálatok és
beruházások a továbbiakban is megvalósuljanak.
A fejlesztési munkálatokon felül esedékessé vált a kutak mőszeres állapotfelmérése,
vizsgálata, és a II. számú kút felújítása, amelyre a forrást szintén a fenntartási alap biztosítja.
A környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén is szigorodó elıírásokkal kell számolni,
ebbıl adódóan az üzemeltetési költségek emelkedése várható.
A víziközmő vagyon díjakban is érvényesíthetı amortizációs hányadát, a valós pótlási,
felújítási, korszerősítési igényeknek megfelelıen kell a díjakba beépíteni, az így nem
fedezhetı kiadásokra pedig a tevékenység eredményébıl (nyereségébıl) lehet biztosítani a
szükséges forrást.
Fentebb részletezett árképzı tényezık figyelembevételével az üzemeltetı által 2011. évre
tervezett vízdíj az infláció feletti, 7,63%-os emelést teszi szükségessé.
A m3 - arányos értékesítéstıl függetlenül felmerülı költségek fedezetét a rendelkezésre állási
díj biztosítja – amelyen 2010. évben nem történt árkorrekció, maradt a 2009. évi díj –, itt
bekötésenként egy nettó 100 Ft/hó mértékő emelést tervez az üzemeltetı a 2011. évre.
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Álláspontunk szerint az így kialakuló éves díjnövekmény a fogyasztók számára még
elviselhetı, nem tér el az országos átlagtól.
A fentiekre tekintettel 2011. évre vonatkozóan az üzemeltetı által tervezett vízdíj az alábbiak
szerint változik:
a) lakásonként, illetve ahol egy helyrajzi számon két vagy több telephely mőködik, ott
telephelyenként: 127 Ft/m3 + ÁFA, amely összeg 42 Ft/m3 + ÁFA fenntartási alapot
tartalmaz,
b) vízbekötésenként a rendelkezésre állási díj 570 Ft + ÁFA/hó.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselı-testületet a rendelet - tervezet megvitatására és
annak elfogadására.
Sándorfalva, 2010. december 6.

Tisztelettel

Dr. Kovács Beáta
- jegyzı -
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
……/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 5/1994. (IV. 14.) Ör. rendelet módosításáról

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. Módosító rendelkezések
1. §
Sándorfalva Város Képviselı - testületének az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 5/1994.
(IV. 14.) Ör. rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„2. § Az Üzemeltetı által nyújtott alapszolgáltatások díját a képviselı-testület az alábbiak
szerint állapítja meg:
a) lakásonként, illetve ahol egy helyrajzi számon két vagy több telephely mőködik, ott
telephelyenként: 127 Ft/m3 + ÁFA, amely összeg 42 Ft/m3 + ÁFA fenntartási alapot
tartalmaz,
b) vízbekötésenként a rendelkezésre állási díj 570 Ft + ÁFA/hó.”

2. §
A Rendelet megjelölésében a „Sándorfalva Város Képviselı - testületének 5/1994. (IV. 14.)
Ör. rendelete az ivóvíz díjának megállapításáról” szövegrész helyébe a „Sándorfalva Város
Önkormányzat Képviselı - testületének 5/1994. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az ivóvíz
díjának megállapításáról” szöveg lép.

2. Záró rendelkezések
3. §
Jelen rendelet 2011. január 01. napján lép hatályba.

Sándorfalva, 2010. december 16.
Kakas Béla sk.
polgármester

Dr. Kovács Beáta sk.
jegyzı

Kihirdetve: 2010. ……………. ….
Dr. Kovács Beáta sk.
jegyzı
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