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Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. március 26-i ülésére 

 
 
 

Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012.(…) 
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott 
ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás 
feltételeirıl szóló 11/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl  

 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta 
 kirendeltség vezetı 
  
        
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - 
 
 
       
             
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska 
 aljegyzı 
 
 
 
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin s.k. 
  jegyzı 

 



Elıterjesztés 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. március 26-i ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének……./2012.(…)   

önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott 
ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl 
szóló 11/2006.(IX. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl  

 
Iktatószám: II/44/4/2012. 
   
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati tulajdonú vízi 
közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendeletével megállapította a – BÁCSVÍZ Víz- és 
Csatornaszolgáltató Zrt. Kecskemét által javasolt - 2012. január 1. napjától alkalmazandó 
vízszolgáltatási díjakat.  
Az Országgyőlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvényt. A törvény hatályba lépésével egyidejőleg megszőnt az Önkormányzatok 
díjhatósági jogköre, mert a törvényi rendelkezés 65. § (1) bekezdése alapján az árak 
megállapításának joga a továbbiakban, a víziközmő-szolgáltatásért felelıs minisztert illetik 
meg.  
A hivatkozott törvény 76. §  (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a 2011. december 
31-én alkalmazott bruttó díjakhoz képest, legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjak 
(nettó módon 2,56%) alkalmazhatók 2012. január 1-tıl. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy minden, 2011. december 31. napján alkalmazott díj egységesen nettó 2,56 százalékos 
mértékben emelkedik. A szolgáltatási díjakra a hatályos általános forgalmi adóról szóló 
törvény szerinti adómérték kerül felszámításra, amely 2012. január 1-tıl 27%. 
 
Fentiek alapján a tárgyban jelzett rendeletet teljes körően hatályon kívül kell helyezni. 
 
 Elızetes hatásvizsgálat Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-
testületének …./2012.(…)   önkormányzati rendelete mely az önkormányzati tulajdonú 
vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a 
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésérıl szól 
 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai:  
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 

Nem mérhetı. 
 



 2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

Nem mérhetı hatás. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

 
Nem mérhetı hatás 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

 
� A  víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény a továbbiakban a 

miniszter hatáskörébe utalja a vízszolgáltatási díjak megállapításának jogát. A 
törvény hatályba lépésével megszőnt az önkormányzatok díjhatósági jogköre.  

 
� A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. torvény 13. § (1) bekezdése alapján – 

fentieket figyelembe véve – a tárgyban jelzett rendelet megalkotásáról szóló 
felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt szükséges a rendelet 
megalkotása. 

 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  

 
 A dolgozó munkakörében szerepel a rendelet-alkotás további feltétel nem szükséges. 

 
Fentiekre tekintettel az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem a T. 
Képviselı – testület elé. 
 

Felsılajos, 2012. március 05. 
 
 
                                                

               Juhász Gyula s.k. 
                                                                                    polgármester 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2012. (…..) önkormányzati rendelete az 

Önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági 
díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 

11/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésérıl 

 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1.§ 

 
(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az 

Önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági 
díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006. (IX. 15.) 
önkormányzati rendelete.  
 
 

2.§ 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon  
hatályát veszti. 
 
 

 Juhász Gyula   Kutasiné Nagy Katalin  
 polgármester jegyzı 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
 Kutasiné Nagy Katalin  
 jegyzı 
 

 
 
 
 
 


