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Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi
pontjára, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontra tett javaslatot 7 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
167/2011. (XII. 20.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. december 20-i
rendkívüli nyílt ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontja:
Rendelet-tervezet az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 5/1994. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár

Napirend
Rendelet-tervezet az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 5/1994. (IV. 14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011. (XI. 24.) önkormányzati
rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Képviselı-testület novemberi ülésén
tárgyalta az ívóvíz díjára vonatkozó rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.
Idıközben az Országgyőlés a víziközmő-szolgáltatással kapcsolatban egyéni
képviselıi indítványra tárgyalja a víziközmő-szolgáltatásról szóló új törvény
tervezetét, mely várhatóan még ebben az évben elfogadásra kerül. Részletesen
ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy a törvénytervezet is kiemeli, hogy az
ivóvíz díjának akkorának kell lenni, hogy az abból származó bevétel biztonságos
fedezetet nyújtson az elégséges mőködtetésre. Nem véletlenül döntött Sándorfalva
Város Önkormányzat Képviselı-testülete is abban a %-os mértékben, ahogyan
döntött. Tudni kell, hogy Sándorfalván az ivóvízdíj mértéke nem olyan magas, mint
néhány budapesti kerületben, vagy egyéb magyarországi nagyvárosban, illetve nem
is feltétlenül nagyvárosban. Mindenképpen célszerő az, hogy Sándorfalva városban
2011. december 31-én alkalmazott mérték az a mérték legyen, és ehhez képest
akkora legyen a vízdíj, ami az eredeti szándéka volt a 2012. évre vonatkozóan a
Képviselı-testületnek. Ennek jogi, technikai megoldása a november testületi ülésen
elfogadott rendelet hatályba lépésének módosítása. A rendelet-módosítása a
rendelet 1. §-ának módosítását, a hatályba léptetés idıpontjának módosítását
vonatkozik. Kéri a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy ezáltal december 31-e elıtt hatályba léptetik a
rendeletet, evvel azt a jogalkotói szándékot fogják kicselezni tulajdonképpen, hogy
2012-ben a vízdíj ne a 2,5%-kal emelkedjen, hanem az általunk meghatározott
százalék, mármint a 2011-es összeg kerüljön 2012-re és ebben az esetben további
2,5% emelésre van lehetısége az önkormányzatnak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy elméletileg Önnek igaza van. 2011.
december 31-én alkalmazotthoz képest lehetne 2012-re nézve még december 31-ig
(mivel az árakat, díjakat eddig az idıpontig lehet meghatározni) további 2,56%-kal
emelni. Természetesen nincs sem cselrıl szó, sem ilyen képviselıi, vagy képviselıtestületi szándékról. Ebben az esetben további 2,5%-os emelésre van lehetıség. Ezt
nem nevezné cselnek. Amikor a jogalkotó megalkotja a törvény, akkor tisztában van
azzal, hogy milyen lehetıségeket enged, és miért enged lehetıségeket. Még nem
hatósági áras az ivóvízdíj. Abban a pillanatban, amikor a törvény és rendelet, nyilván
2013-tól megállapítja a hatósági árakat, illetve a miniszter, onnantól kezdve
semmilyen beleszólása nem lesz az önkormányzatoknak abba, hogy ez milyen
mértékő lesz. A jogalkotói szándék arra irányul, hogy ne legyenek túlzóak a
szolgáltatók profitorientáltsága érdekében a vízdíjak. Sándorfalván messze nem
olyan magasak a vízdíjak, amelyek nagyban befolyásolnák a hatósági árakat. Itt nem
cselrıl van szó. Itt azon kötelezettség betartásáról van szó, hogy amíg lehetısége
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van az önkormányzatnak ebben dönteni, határozza meg a vízdíjat 2012. évre is,
hogy az abból származó bevétel fedezetet nyújtson a biztonságos üzemeltetésre.
Nyilván a jogalkotó is tudja, hogy milyen jogtechnikai megoldásokat enged az
átmeneti rendelkezésben.
Kakas Béla polgármester kiegészítésül elmondta, hogy van olyan önkormányzat,
képviselı-testület, amely az év utolsó napján hozza meg ilyen irányú döntését.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a televízión keresztül értesült errıl a %-os
mértékrıl. Nem tudott arról, hogy készül az ivóvízre, illetve a víziközmőre
vonatkozóan új törvénytervezet. A meghatározások, kifejezések a készülı törvénybıl
vannak átvéve. Vannak olyan kifejezések pl. a víziközmő várható élettartama.
Idézete a törvényjavaslatból, hogy a „miniszter felhatalmazást kap arra, hogy
rendeletben állapítsa meg a vízközmő szolgáltatás díjait és azok kezdı
alkalmazásának idıpontját. Nem tartja biztosnak azt, hogy ez az emelkedés 2,56%
lesz. Miniszterelnök úr arról küldött levelet, hogy 2012-ben a szolgáltatások díja nem
emelkedhet nagyobb mértékben, mint a nyugdíjak. A nyugdíjak 4,7%-kal fognak
emelkedni. A vízdíjakra és a nyugdíjakra vonatkozó emelések között némi
ellentmondást vél felfedezni. Lehetısége van, hogy törvényben ettıl eltérıen is
megállapíthatja. Nem lesz bebetonozott ez a 2,56%-os emelés. Nem is javasolna az
elfogadott mértéknél magasabb
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a miniszter jogköre a jövı év
szeptemberétıl a 2013-as évre fog vonatkozni. Be akarják a szolgáltatói díjakat
állítani, próbálják egységesíteni ezzel a 2,56%-os emeléssel. Vannak olyan
szolgáltatók, amelyek díjai nem arányosak a szükségessel. Még nem látják a
rendszerben, hogy ez mennyire lesz szolidáris. Egy budapesti rendszer alkalmazása
Sándorfalva vonatkozásában azt jelentené, hogy háromszorosára emelkednének az
ivóvíz díjai.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy országosan különbözı egységárú a vízdíj,
egészen 126,- Ft-tól 627,- Ft/köbméterenként.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a jogszabályi lehetıség, amely értelmezi a
december 31-i állapotot, és ahhoz képest állapítja meg, ezért az üzemelés
biztonsága érdekében meg kell hozniuk ezt a döntést. Sajnos a szennyvíz is
hatósági áras lesz. Még azt sem tudják, hogy mennyiben marad meg az a joga a
településnek, hogy a település a saját vízmővét üzemeltesse. A 200 ezer bekötési
szám az olyan nagyságrendő kb., mintha megyénként egy üzemeltetı lehetne.
Dolgoznak azon, hogy még az ivóvízjavító programon belül is az önállóságukat
megtartva bevállalnak egy közel 220 millió forintos beruházást, gyakorlatilag egy
jövendı állami vízmő rendbe tételét végzik el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a törvénytervezet szerint kizárólag állami
vagy önkormányzati tulajdonban lehet a szolgáltató. Nem igazán lehet önkormányzati
tulajdonról beszélni, amikor a 200.000-es minimum-korlát benne van.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet.
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A Képviselı-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 22/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 5/1994. (IV.
14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2011. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 4.sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület rendkívüli ülését 10 óra 24 perckor
bezárta. Jegyzı asszonynak és a Képviselı-testületnek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket kívánt.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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