
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

......./............ (.............) önkormányzati rendelete 
 

a Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott közüzemi ivóvíz 
és csatornamő használat, mellékvízmérın mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat, 

valamint a kommunális folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadás és 
ártalmatlanítás 2012. évi díjair ól 

 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. 
§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Az ivóvíz díja: alapdíj + 325,- Ft/m3 

(2) A szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díja: alapdíj + 423,- Ft/m3 

(3) Az alapdíj mértéke a vízmérıóra átmérıje szerint, mérıhelyenként: 

a) 13-20 mm átmérıig     204,- Ft/hó 
b) 25-30 mm átmérıig     366,- Ft/hó 
c) 40 mm átmérıig     665,- Ft/hó 
d) 50-100 mm átmérıig  1.889,- Ft/hó 
e) 150-200 mm átmérıig  5.746,- Ft/hó 
f) 50-100 mm átmérıig kombi  6.616,- Ft/hó 
g) 150 mm átmérıig kombi 12.553,- Ft/hó 

 
(4) Az alapdíj mértéke a szennyvízelvezetés és tisztítás esetében:  204,- Ft/hó/bekötés 

 
(5) A Zempléni Vízmő Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott: 

 
a) ivóvízdíjból köbméterenként 105,- Ft 
b) a szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díjából köbméterenként 177,- Ft 

 
 
engedményt ad a lakossági fogyasztók részére. 

 
 
(6) A szolgáltató és fogyasztó írásbeli megállapodása, illetıleg a szolgáltató hozzájárulása 
szerint telepített mellékvízmérın mért elkülönített locsolási célú vízhasználatra, ha a 2. §-ban 
szereplı kedvezmény igénybevételére nem kerül sor, az ivóvíz díja 260,- Ft/m3. 

 
(7) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjak, valamint a (5) bekezdésben biztosított 
kedvezménnyel fizetendı díjak, és a (3) és a (4) bekezdésben szereplı alapdíjak az ÁFA-t 
nem tartalmazzák. 
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2. § 
 
(1) A locsolási célú felhasználásra figyelembe vehetı ivóvízmennyiség a locsolási idıszakhoz 
tartozó vízhasználat 10 %-a. 

 
(2) A locsolási idıszak a május 1. és szeptember 30. közötti idıszak. 

 
(3) A kedvezményezettek köre a város közigazgatási területén közüzemi szennyvízcsatorna 
használati díjat fizetı fogyasztók, kivéve: 

1. az Október 23. téri lakótelepen a 2-16. és az 5-9. szám alatt élı fogyasztók 
2. a Lavotta u. 53-61. szám alatti fogyasztók 
3. az Erdélyi János u. 1-3., 5., 5/A és 7. szám alatti fogyasztók 
4. a Bartók Béla utca páratlan oldalán lévı fogyasztók (volt ÉMÁSZ lakások) 
5. a Comenius u. 5. számtól 23. számig, a 33. és 24. szám alatti fogyasztók 
6. az Ady téri fogyasztók 
7. a Hild téri fogyasztók 
8. az Eötvös u. 1., 3., 4., 8. és 10. szám alatti fogyasztók 
9. a Rákóczi u. 34-40. és 66. szám alatti fogyasztók 
10. a Bessenyei utcai fogyasztók 
11. az Andrássy Gyula utcai 2-10. szám alatti fogyasztók 
12. a Zrínyi u. 36. és 38. szám alatti fogyasztók 
13. a Katona József u. 26-38. szám alatti fogyasztók 
14. a Déryné u. 2-6. szám alatti fogyasztók 
15. a József A. u. 7-17. szám alatti fogyasztók 
16. a Szabó Ervin u. 1-7. szám alatti fogyasztók 
17. a Vak Bottyán u. 21. szám alatti fogyasztók 

 
3. § 

 
(1) A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) elhelyezéséért és ártalmatlanításáért 
fizetendı díjak: 

a) szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása 450,- Ft/m3
 

b) kommunális eredető szennyvíziszap elhelyezése és ártalmatlanítása 2.808,- Ft/m3
 

 

 
 
(2) A nem kommunális eredető szennyvíz és az abból képzıdött iszap elhelyezéséért a 
szolgáltató laboratóriumában tételenként végzett vizsgálatok alapján történik a díjmegállapítás. 

 

 
 
(3) A folyékony hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása Sárospatak város szennyvíztisztító 
telepén történhet az e célra épített fogadómőtárgyban. 

 

 
 
(4) Az (1) bekezdésben megállapított díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
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(2) Hatályát veszti a Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott közüzemi ivóvíz és 
csatornamő használat, mellékvízmérın mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat, 
valamint a kommunális folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadás és 
ártalmatlanítás 2011. évi díjairól szóló 24/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Dr. Komáromi Éva                                                                                                Aros János      
          jegyzı                                                                                                     polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

......./............ (.............) önkormányzati rendelete 
 

a Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott közüzemi 
ivóvíz 

és csatornamő használat, mellékvízmérın mért, elkülönített locsolási célú 
vízhasználat, valamint a kommunális folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) 

fogadás és ártalmatlanítás 2012. évi díjair ól 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai  

1.1 Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás Sárospatak város közigazgatási területén ivóvíz és szennyvízbekötéssel 
rendelkezı ingatlantulajdonosokat, ingatlanhasználókat érinti.  

1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 

A rendeletmódosításban megfogalmazott 2012. évi díjtételek a közüzemi szolgáltatást 
igénybevevıkre ivóvíz vonatkozásában az alapdíj mértéke emelkedik 3 %-al, a 
szennyvízdíjak vonatkozásában átlagosan 4 %-os díjemelkedés következik be az alapdíj és a 
csatornadíj tekintetében.  A szolgáltató által javasolt díjtételek nem foglalják magukban a 27 
%-os Általános Forgalmi Adót.    

1.3 Környezeti, egészségi hatások 

A közüzemi szolgáltatás igénybevételére a köztisztaság és településtisztaság megırzése, 
valamint a környezet védelme érdekében van szükség. Az ivóvíz szolgáltatás 
igénybevételével egészséges, ellenırzött ivóvizet fogyaszthatnak a lakosok.     

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A közüzemi szolgáltató rendelkezik a közüzemi szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel. Az 
önkormányzat gondoskodott a közüzemi szolgáltatás megszervezésérıl. A tervezett 
jogszabály a közüzemi szolgáltatóra és a fogyasztókra vonatkozóan nagyobb adminisztratív 
terhet nem jelent.   

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 

A 2012. évi díjtételek rendeletben történı maghatározására azért van szükség, mert a 
közüzemi szolgáltató a taggyőlési határozatnak megfelelıen írásban kezdeményezte a 2012. 



január 1-jétıl érvényes díjtételek megállapítását, költségelemzés alapján. A rendeletalkotás 
elmaradása esetén a közüzemi szolgáltató pénzügyi helyzete, eredményessége negatív irányba 
változhat.      

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A közüzemi szolgáltatáshoz szükséges feltételek a közüzemi szolgáltatónál rendelkezésre 
állnak. A képviselı-testület által megállapított díjakat az elvégzett szolgáltatás alapján, eltérı 
megállapodás hiányában utólag kell megfizetni.  

Sárospatak, 2011. december 5.  

 

 

                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

......./............ (.............) önkormányzati rendelete 
 

a Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott közüzemi ivóvíz 
és csatornamő használat, mellékvízmérın mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat, 

valamint a kommunális folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadás és 
ártalmatlanítás 2012. évi díjair ól 

 

Általános indokolás 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében biztosított  
felhatalmazás alapján a Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott közüzemi ivóvíz és csatornamő 
használat, mellékvízmérın mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat, valamint a kommunális 
folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) fogadás és ártalmatlanítás 2012. évi díjait rendeletben 
kell meghatározni az önkormányzatoknak. A közmőves ivóvíz ellátás és közmőves 
szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A szolgáltató az ivóvízmővek, illetıleg 
szennyvízelvezetı mővek üzemeltetésével köteles a víziközmő hálózatba bekötött ingatlan 
tulajdonosának, illetıleg egyéb jogcímen használójának ivóvizet szolgáltatni, illetıleg az 
ingatlanon keletkezı szennyvizek összegyőjtését, elvezetését és tisztítását elvégezni. A 
szolgáltató a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt elıírásoknak megfelelıen köteles 
szolgáltatni.    

Részletes indokolás 

az 1. §-hoz 

Az 1. §-ban az ivóvíz és a szennyvízelvezetés, tisztítás és kezelés díja kerül meghatározásra, 
mely kéttényezıs. Az egyik tényezı az alapdíj, melynek mértéke a vízmérıóra átmérıjéhez van 
megállapítva, a másik tényezı az elfogyasztott víz mennyisége. A szennyvízelvezetés esetében 
az egyik tényezı az elvezetésre kerülı szennyvíz mennyisége, és a másik tényezı a 
bekötésenként meghatározásra kerülı alapdíj mértéke. Az alapdíj egyik esetben sem függ az 
elfogyasztott vízmennyiségtıl, illetve az elvezetésre kerülı szennyvíz mennyiségétıl. A 
közüzemi szolgáltató az 1. § (5) bekezdésében meghatározott mértékő engedményt biztosít a 
lakossági fogyasztók részére. Itt kerül meghatározásra az elkülönítetten mért locsolási célú 
ivóvízhasználat díja.     

a 2. §-hoz 

A rendelettervezetben a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehetı ivóvízmennyiség, 
valamint a locsolási idıszak kerül meghatározásra, melyek a város közigazgatási területén 
közüzemi szennyvízcsatorna használati díjat fizetı fogyasztókra vonatkoznak. A (3) 
bekezdésben megjelölt fogyasztók (zöld felülettel nem rendelkezı, lakótelepi és társasházi 
ingatlanban lakó fogyasztók). 

a 3. §-hoz 

A rendelettervezet e paragrafusában a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz és 
kommunális eredető szennyvíziszap) elhelyezéséért és ártalmatlanításáért fizetendı díjtételek 
kerülnek meghatározásra. A nem kommunális eredető szennyvíz, illetve szennyvíziszap 
elhelyezéséért a közüzemi szolgáltató laboratóriumában tételes vizsgálat alapján történik a 
díjmegállapítás.  A folyékony hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a városi szennyvíztisztító 
telepen történhet, az e célra épített fogadómőtárgyba.  



 

a 4. §-hoz 

Az önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti a  
Zempléni Vízmő Kft. által szolgáltatott közüzemi ivóvíz és csatornamő használat, 
mellékvízmérın mért, elkülönített locsolási célú vízhasználat, valamint a kommunális folyékony 
hulladék (szippantott szennyvíz) fogadás és ártalmatlanítás 2011. évi díjairól szóló 24/2010. (XII. 
21.) önkormányzati rendelet.  
 

 

 

 

 

 

 


