Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
37/2009. (XII. 23.) számú
RENDELETE
az ivóvíz és csatornadíjakról szóló
25/2003. (XII. 19.) számú rendeletének módosításáról
Marcali Város Képviselőtestületének az ivóvíz és csatornadíjakról szóló 25/2003. (XII. 19.) számú rendelete
(továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul:
1. §
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe e rendelkezés lép:
„(1) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb díj:
a) közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja Marcaliban, a boronkai, bizei, horvátkútiés gyótai városrészben
aa) lakossági: 363 Ft/m3 +ÁFA
ab) közületi: 434 Ft/m3 +ÁFA
b) közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj Marcaliban, a bizei és a boronkai városrészben:
ba) lakossági: 305 Ft/m3 +ÁFA
bb) közületi: 445 Ft/m3 +ÁFA”
2. §
(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Marcali Város Képviselőtestületének az ivóvíz és csatornadíjakról szóló
25/2003.(XII. 19.) számúrendeletének módosításáról szóló25/2008. (XII. 12.) számú rendelete hatályát veszti.

Dr. Sütő László s.k.
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Ügyintéző: Nagyné GelencsérÉva
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az ivóvíz és csatornadíjakról szóló 25/2003. (XII. 19.) számú
rendeletének módosításáról szóló
37/2009. (XII. 23.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Az árak megállapításáról szó1990. évi LXXXVII. törvény 7.§-ának (1) bekezdése és 11.§-ának (1) bekezdése alapján 1994.
január 1-től az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által
biztosított szennyvízelvezetést, tisztítás és kezelés díját az önkormányzat képviselőtestülete állapítja meg. Az önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat eredményeként az önkormányzat 2005. január 1.-től
2014. december 31.-ig a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel kötötte meg a koncessziós szerződést.
A koncessziós szerződés 7.3 pontja alapján a koncesszióba vevő Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2010. évre - a várható
inflációsértékek alapján - díjjavaslatot nyújtott be azüzemeltetésiés koncessziós díjakra vonatkozóan, figyelembe véve a 2010.
évre várható mennyiségi változásokat.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A DRV. Zrt. 2009. november 18-án benyújtotta ivóvízdíj és csatornadíj megállapításra vonatkozó javaslatát, díjkalkulációját,
melyet a 2009. év második felében bekövetkezett és a 2010. évre előrejelzett költségnövekedések figyelembevételével készített
el. A DRV. Zrt tájékoztatása alapján az egyes költségnemek inflációs indexeinek meghatározásánál figyelembe vette a
szakminisztérium ajánlásait, és arra törekedett, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség ajánlásában szereplő mértéken belül
maradjon. A díjkalkuláció másik fontos szempontja volt, hogy víziközmű üzemeltetése során az értékesített szolgáltatás
árbevétele fedezze a szükséges ráfordításokat.
A javaslat Marcali központi, Bizei városrész, Boronkai városrész, Horvátkúti városrész és Gyótai városrész viszonylatában –
egységes díjtételt alkalmazva – ivóvíz tekintetében átlagosan 3,5 %, ami eltérített díjak esetén közületeknek 3,3 %-os
díjemelést, lakosságnak 3,7 %-os díjemelést jelent
Szennyvíz (csatornahasználati díj) tekintetében az emelés átlagos mértéke 2,5 %, ami közület esetében 2,8 %-os díjemelést,
lakosság esetében 0,7 %-os díjemelést jelent.
Az ivóvízés csatornahasználati díj együttátlagosan 722 Ft-ról 744 Ft-ra nő, ez 3 %-os emelést jelent, ami eltérített díj esetén
a lakossági fogyasztóknál 2,3% emelés, közületek esetén 3,05%-os emelést jelent.
A javasolt díjtételeket, valamint azok alakulását, az indokolás mellékletét képező táblázatok tartalmazzák. A mellékletben
szereplő díjak azÁFA-t és a környezetterhelési (vízterhelési) díjat nem tartalmazzák
Környezetterhelési (vízterhelési) díj:
A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után vízterhelési díj fizetendő. A DRV Zrt
kiszámította a környezetterhelési díjról szóló2003. évi LXXXIX törvény,és a 270/2003. (XII. 24.) számú Kormány rendelet
alapján a 2010. évre esedékes vízterhelési díjat. A számítás alapja a szennyvíztisztító telepet terhelő összeg 8.438.359 Ft. A
2010. évre esedékes 1 m³-re jutó vízterhelési díj: a szennyvíztelepet terhelő vízterhelési díj 8.438.359 Ft, és a telephez
kapcsolódószennyvízhálózaton tervezett, a díjkalkulációban is figyelembe vett szennyvíz mennyiség 517.600 m³ hányadosa,
azaz 16,30 Ft/m³ +Áfa.
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A kibocsátó (DRV Zrt) a vízterhelési díjat a számlában külön soron feltünteti, a befolyt összeget az állami adóhatóság által
vezetett számla javára fizeti be.
A megállapított díjak részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:
a díj az áfá-t nem tartalmazza
Fogyasztás
ezer m3

Üzemelési
díj
Ft/m3

Koncessziós díj
Ft/m3

322

60
ebből:
42 rekonstrukciós díj
16 fejlesztési célúdíj

382
eltérített díj:
363 lakossági
434 közületi

70
ebből:
27 rekonstrukciós díj
43 fejlesztési célúdíj

362
eltérített díj:
305 lakossági
445 közületi

70
ebből:
14 rekonstrukciós díj
56 fejlesztési célúdíj

362
eltérített díj:
305 lakossági
445 közületi

Megállapított hatósági
díj Ft/m3

1. Ivóvíz
Marcali (460.700 m³)
Boronkai v.rész(14.800m³ )
Bizei városrész (5.800 m³)
Horvátkúti v.rész (7.000m³)
Gyótai városrész (2.700 m³)

491.000
ebből
lakossági
357.300
közületi 133.700

2. Szennyvízcsatorna

Marcali (484.700 m³)
Bizei városrész (4.300 m³)

489.000
ebből
lakossági
279.000
közületi 210.000

Boronkai v.rész (11.400 m³)

11.400
ebből
lakossági 10.900
közületi 500

292

292

A 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépését 2010. január 1-vel javaslom megállapítani.

Marcali, 2009. december 11.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

