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Tisztelt Pista József Képviselő Úr! 
 
A 2016. november 8-án érkezett interpellációjára (1. sz. melléklet), amelyet a komlói vízdíjak 
tárgyában intézett hozzám, az alábbiak szerint válaszolok. 
 
A komlói vízdíjakat Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról 
szóló 33/1996. (XII.29.) sz. rendeletében (a továbbiakban: vízdíj rendelet) fogadta el. A 
kéttényezős díjképzést, vagyis az alapdíj és a vízdíj tételes összegű meghatározását a vízdíj 
rendeletet módosító 24/2008. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendeletben határozta meg az 
akkori képviselő-testület. Utoljára a 33/2011. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelettel 
módosította a képviselő-testület a vízdíj rendeletet. A víziközmű-szolgáltatási díjak 
meghatározásakor a képviselő-testület a fogyasztók érdekeinek védelme mellett, a műszakilag 
megfelelő, színvonalas, biztonságos és fenntartható szolgáltatás feltételeinek kialakítását 
tartotta szem előtt. Mindenkor tekintettel volt a helyi fogyasztás mértékére, az üzemeltetési 
költségekre, a város területi és domborzati adottságaiból fakadó többletterhekre, illetve az 
inflációra. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 93. §-a 
2011. december 31-ével hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvénynek a víziközmű-szolgáltatási díjak megállapítására vonatkozó 
rendelkezéseit. A korábbi szabályozás szerint a víziközmű-szolgáltatási díjak megállapítására 
a települési önkormányzat képviselő-testülete volt jogosult önkormányzati rendeletben. Mivel 
e rendelkezés hatályát veszítette, felhatalmazás hiányában a települési önkormányzatok 2011. 
december 31. napjától már nem jogosultak a víziközmű-szolgáltatási díjak tárgyában új 
rendeletet alkotni, illetve korábbi rendeletüket módosítani. 
 
A víziközmű-szolgáltatási díjak meghatározásának jogköre miniszteri hatáskörbe került, és a 
Vksztv. 65. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás díját a miniszter – a Magyar Energetikai- és Közmű 
Szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével – rendeletben állapítja meg. E rendelet 
megalkotására a mai napig nem került sor, a korábban alkalmazott víziközmű-szolgáltatási 
díjak befagyasztásra kerültek. 
 
Lakossági felhasználók tekintetében a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. 
törvény (továbbiakban: rezsitörvény) 4. § (1) bekezdése szerint a számlában meghatározott 
fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő 
időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én 
jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel 
számított összeg 90%-át. 
 



A nem lakossági felhasználók tekintetében a Vksztv. 76.§ (1) bekezdése értelmében a 
víziközmű-szolgáltatási díjakat megállapító miniszteri rendelet hatálybalépéséig a víziközmű-
szolgáltató a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjakat alkalmazhatja. 
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 
illetve az önkormányzati tulajdoni részesedéssel működő víziközmű-szolgáltatónak 
víziközmű-szolgáltatási díjak tekintetében díjképző jogköre nincs, és a jelenleg 
alkalmazott díjak, valamint a miniszteri rendeletben meghatározott jövőbeni díjak 
mértékét befolyásolni nem tudja.  
 
Interpellációjával kapcsolatban felkerestem a Baranya-Víz Zrt. Komlói Üzemigazgatóságának 
vezetőjét, Mester Zoltánt, aki tárgyi ügyben a mellékelt dokumentumokat (2-3. sz. 
mellékletek) bocsátotta rendelkezésemre. 
 
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 27. § (2) bekezdése szerint „Az 
interpelláció szoros kapcsolatban áll az önkormányzat szervező, szükségletkielégítő 
tevékenységével, tárgyát tekintve az érdemi önkormányzati ügyekre, a helyi közügyek 
lényeges elemeire vonatkozik, illetve annak valamely önkormányzat alá rendelt szerv 
hatáskörébe kell tartoznia.” Az Ön által feltett kérdés nem lehetne interpelláció tárgya, 
azonban tekintettel arra, hogy városunk lakosságát széles körben érinti, interpellációként 
kezelem, és a fentiek szerint válaszolom meg. 
 
Kérem válaszom elfogadását. 
 
Komló, 2016. december 8. 
 
 
 
        Polics József  
        polgármester 



1. sz. melléklet 

 



2. sz. melléklet 
Általános tévhit: 
„A vízdíjakat a szolgáltatók határozzák meg.” 
 
NEM IGAZ!!!  
 
Az új víziközmű-törvény hatályba lépése előtt a díjakat az önkormányzatok, állami tulajdonú 
víziközműveknél pedig a vidékfejlesztésért felelős miniszter állapította meg. A jelenleg 
hatályos szabályozás értelmében a tarifákat a MEKH javaslatának figyelembe vételével a 
nemzeti fejlesztési miniszter hirdeti ki, de a rezsicsökkentés során befagyasztott tarifák 
2013.07.01. óta nem módosultak az új ármeghatározási rendszer szerint. 
Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint: 
A víziközmű-szolgáltatás hatósági díjairól a 2011. évi CCIX. számú, víziközmű szolgáltatásról szóló 
törvény rendelkezik. A törvény a 65.§-a alapján az ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés 
és -tisztítás díját a jövőben a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A 
vksztv. 63. § (1) kimondja: „A víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló 
kéttényezős díjként kell megállapítani.” 
Kéttényezős díjrendszer 
 
A kéttényezős díjrendszer lényege, hogy a számlán szereplő fizetendő összeg a fogyasztástól független, fix 
összegű havi rendelkezésre állási alapdíjakból, és a fogyasztással arányos köbméterenkénti vízfogyasztási 
és csatornahasználati változó díjakból tevődik össze. 
A Baranya-Víz Zrt. az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tevékenységeivel olyan szolgáltatást biztosít 
Felhasználóinak, mely az év bármely napján, bármikor igénybe vehető.  
A rendelkezésre állásnak jelentős költségei vannak akkor is, ha egy adott Felhasználó több hónapon 
keresztül nem fogyaszt vizet.  
A kéttényezős díjrendszer esetén minden Felhasználónak fizetnie kell az alapdíjat függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatást az adott időszakban igénybe vette-e. Az alapdíj azt a célt szolgálja, hogy valamennyi 
Felhasználó arányosabban vegye ki a részét a víziközművek fenntartási költségeiből. A számla másik 
összetevője a változó díj, melyet az igénybevett szolgáltatás mennyisége után kell fizetni. 
 
A víziközmű szektorban – a többi hálózatos iparághoz hasonlóan – kiemelkedően magas az 
értékesített, illetve számlázott mennyiségtől független fix költségek aránya. 
A szolgáltatói eredménykimutatásainak elemzése azt mutatja, hogy az elmúlt 5 év átlagában – 
egy százalékpontos szórás mellett – 88%-ot tett ki a szolgáltatott mennyiségtől független fix 
költségek aránya a ráfordítások teljes összegén belül. Konzervatív becsléssel, egyes tételek 
átsorolásával is legalább 80% a víziközmű-szolgálatás fix költségeinek aránya 
 
A Baranya-Víz Zrt. minden évben ágazati eredménykimutatást is készít, mely adatok alapján 
megállapítható, hogy társaságunk tekintetében is az országosan jellemző 80% a fix költségek 
aránya. 
A Komlói Üzemigazgatóság működési területén alkalmazott alapdíjakból származó nettó 
árbevétel a fix költségeknek mindösszesen 15%-ra nyújt fedezetet. 
Azzal nem tudunk vitatkozni, hogy Komlón magas a víz- és csatornadíj, de ez elsősorban településünk 
és az ivóvíz beszerzés adottságaiból adódik.  
 
Hasonló adottságokkal rendelkező településeken szintén ilyen magas, vagy ezt meghaladó mértékű 
költségek illetve díjak vannak érvényben. Ezt bizonyítja, hogy nagyon sok település kapott az államtól 
lakossági víz és csatornadíj támogatást a magas fajlagos költség miatt. Tájékoztatásul mellékeljük 
ezen települések listáját. 



3. sz. melléklet 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

 


