
Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

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

 
 
 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
 

43/2011. (XII. 16.) számú  
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  
 

az ivóvíz és csatornadíjakról szóló 
25/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Marcali Város Képviselőtestületének az ivóvíz és csatornadíjakról szóló 25/2003. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 
1. § 

 
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott – a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét és a csatornahasználat 
mennyiségét, valamint a hatósági díj részletezését (üzemelési díj, koncessziós díj) tartalmazó - 1. melléklet 
helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 

E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. január 2-án hatályát veszti. 
 

 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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1. melléklet a 43/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 

 
„1. melléklet a 25/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A díj az ÁFA-t nem tartalmazza 

 FOGYASZTÁS 
EZER M3 

ÜZEMELÉSI DÍJ 
FT/M3 

KONCESSZIÓS DÍJ 
FT/M3 

MEGÁLLAPÍTOTT 
HATÓSÁGI DÍJ FT/M3 

1. Ivóvíz     

Marcali (451.500 m³)  
Boronkai v.rész(13.900m³ ) 
Bizei városrész (5.800 m³) 
Horvátkúti v.rész (6.300m³) 
Gyótai városrész(2.700 m³) 

 
480.200 

ebből lakossági 330.900 
közületi 149.300 

322 

60 
ebből: 

42 rekonstrukciós díj(72%) 
18 fejlesztési célú szabad 
felhasználású díj (28%) 

382 
eltérített díj: 
363 lakossági 
434 közületi 

2. Szennyvízcsatorna       

 
Marcali (460.700 m³) 
Bizei városrész (4.600 m³ ) 

 
 

465.300 
ebből lakossági 275.100 

közületi 190.200 
 

292 

70 
ebből: 

27 rekonstrukciós díj(38%) 
43 fejlesztési célú szabad 
felhasználású díj (62%) 

362 
eltérített díj: 
305 lakossági 
445 közületi 

Boronkai v.rész (11.700m³) 
 

11.700 
ebből lakossági 11.200 

közületi 500 
292 

70 
ebből: 

14 rekonstrukciós díj(20%) 
56 fejlesztési célú szabad 
felhasználású díj (80%) 

362 
eltérített díj: 
305 lakossági 
445 közületi 

„
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Marcali Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

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

Fax: 85/501-055 
 

Ügyiratszám: 18614/2/2011 
Ügyintéző: Nagyné Gelencsér Éva 
 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
az ivóvíz és csatornadíjakról szóló 25/2003. (XII. 19.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  
43/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 
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. 2012. évre – a 
várható költségnövekedések alapján – díjjavaslatot nyújtott be az üzemeltetési és koncessziós díjakra 
vonatkozóan, figyelembe véve a 2012. évre várható mennyiségi változásokat.  
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Az 1. §-hoz 
 
A DRV Zrt. 2011. november 17-én  benyújtotta ivóvízdíj és csatornadíj megállapításra vonatkozó javaslatát, 
díjkalkulációját, melyet a 2012. évre jelzett költségnövekedések figyelembevételével készített el. A kalkuláció 
során irányadónak tekintette a Vidékfejlesztési Minisztérium iránymutatását, valamint figyelembe vette a 
Kormány és az MNB által közzétett egyéb előrejelzéseket. A díjkalkuláció összeállításakor alapvető szempont 
volt, hogy – az Európai Unió Víz Keretirányelvével összhangban – az értékesített szolgáltatások árbevétele 
fedezze a szükséges ráfordításokat. A legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő 
vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra 
és a támogatásokra is (1990. évi LXXXVII. tv. - Ártörvény - 8. § (1) bekezdés). 
 
A DRV Zrt által benyújtott javaslat alapján Marcali központi,  Bizei városrész, Boronkai városrész, Horvátkúti 
városrész és  Gyótai városrész viszonylatában ivóvíz tekintetében közületeknek 434 Ft-ról 458 Ft-ra nő ami 5,5 
%-os díjemelést, lakosságnak 363 Ft-ról 384 Ft-ra nő, ami 5,8 %-os díjemelést jelent. 
Szennyvíz (csatornahasználati díj) tekintetében az emelés mértéke közület esetében 445 Ft-ról 476 Ft-ra nő, ami 
7,0 %-os díjemelést, lakosság esetében 305 Ft-ról 324 Ft-ra nő , ami 6,2 %-os díjemelést jelent.  
 
Az ivóvíz és csatornahasználati díj együtt közület esetén 879 Ft-ról 934 Ft-ra nő, ez 6,3%-os emelést jelent, a 
lakossági fogyasztóknál 668 Ft-ról 708 Ft-ra nő, ez 6,0 %-os emelést jelent. 
 
 
A javasolt díjtételeket, valamint azok alakulását, az indokolás mellékletét képező táblázatok tartalmazzák. A 
mellékletben szereplő díjak az ÁFA-t  és a környezetterhelési (vízterhelési) díjat nem tartalmazzák. 
 
A Pézügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 2011. december 7-i ülésén a DRV Zrt. által benyújtott 
díjemelési javaslatot nem támogatta, és nem javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. A DRV Zrt által 
részletezett ivóvízfogyasztás alapján javaslom a rendelet 1. számú mellékletét, mely a szolgáltatott ivóvíz 
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mennyiségét és a csatornahasználat mennyiségét valamint a hatósági díj részletezését (üzemelési díj, koncessziós 
díj) tartalmazza, módosítani. E módosítási javaslatot B változatként terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. 

 
A 2. §-hoz 

 
A rendelet hatályba lépését 2012. január 1-vel javaslom megállapítani. 
 
Marcali, 2011. december 02.  
 
        
        Dr. Sütő László s.k. 
              polgármester 


