
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

……./2010. / …….. / önkormányzati rendelete 
az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve  

csatornahasználati díj hatósági árának megállapításáról 
 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § /1/ bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 
  

 
1 §   A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott 

ivóvízért az alábbi hatósági árat állapítja meg: 
 
 rendelkezésre állási díj :    1000 Ft/hó/fogyasztó + ÁFA 
 mennyiséggel arányos díj:  557 Ft/m3 + ÁFA 
 
 
2. §  A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított 

csatorna használatáért az alábbi hatósági árat állapítja meg: 
 
 rendelkezésre állási díj:              200 Ft/hó/fogyasztó + ÁFA 
 mennyiséggel arányos díj:           391 Ft/m3 + ÁFA 
 
3. §   Az ivóvíz szolgáltatás lakossági fogyasztói ára a Vidékfejlesztési Minisztériumi  

rendeletben megjelenő támogatási küszöbértékkel azonos összeg + ÁFA. 
 
             rendelkezésre állási díj:              250 Ft/hó/fogyasztó  
             mennyiséggel arányos díj a támogatási küszöb függvénye. 
 
4. §       E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és  
   Tanács 2006/123/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást 
             tartalmaz.  
 
5. §    Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 44/2009. /XII. 23./ 
 önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
 
Pásztó, 2010. december 20.  
 
 
 
 Sisák Imre       Dr. Tasi Borbála 
 polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás magas fajlagos ráfordításai miatt az önkormányzat a Dél-Nógrádi 
Vízmű Kft. mint szolgáltatón keresztül támogatási igényt nyújt be.  

 
2. A fajlagos ráfordítási adatok a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 

támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéseiről szóló 
Vidékfejlesztési Minisztériumi rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő 
tartalmúak.  

 
3. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg 

a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati 
jogcímen meghatározott tárgyi eszközök fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos 
adatszolgáltatásra fordítjuk. 

 
 
 
 

Horváth Imre 
               Ügyvezető igazgató 
 
 
Pásztó, 2010. december 20. 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. A környezetterhelési díjakról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására 
alkotott 363/2004. (XII. 26.) korm. rendelettel módosított 270/2003. (XII. 24.) korm. 
rendelet alapján vízterhelési díjat kell fizetni a felszíni vizeket terhelő meghatározott 
vízterhelő anyagok kibocsátása után.  

 
2. A vízterhelési díj a szolgáltatás árán felül került megállapításra, a díjkalkuláció nem 

tartalmazza.  
 

3. A vízterhelési díj a lakossági és közületi fogyasztókra egységesen került 
megállapításra és áthárításra a számlázott csatornahasználat alapján.  

 
4. A vízterhelési díj mértéke 2011. évre 13,99 Ft/m3. 

 
 

 
Horváth Imre 

                Ügyvezető igazgató 
 
 
 

 
Pásztó, 2010. december 20. 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 

Dr. Tasi Borbála 
           címzetes főjegyző 
 


