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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2016. március 31-én tartandó ülésére. 
 

A vízterhelési díjak mértékével kapcsolatban 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Véleményezi: a Képviselő-testület mindhárom 

bizottsága 

Elfogadás módja: Egyszerű többség 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a település tekintetében szennyvíz 

összegyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást ellátó Alföldvíz Zrt. megküldte kalkulációját a 

településen 2016. április 1-től alkalmazandó vízterhelési díjakról.  

 

A vízterhelési díjra vonatkozó szabályozást a 2003. évi LXXXIX. törvény 7-11. §-a 

tartalmazza, amely szerint az a kibocsátó, aki vízjogi engedélyes tevékenységet végez, 

vízterhelési díj megfizetésére kötelezett. A törvény 11. §-a alapján a fenti vízterhelési díjat a 

szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a 

terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre, ennek keretében a lakosságra, a 

közületekre, hatóságokra valamint a nem közműves szennyvíz összegyűjtést igénybe vevőkre.  

 

Az Alföldvíz Zrt. kalkulációt készített, amely alapján a vízterhelési díjat megosztotta a 

különböző fogyasztói szegmensek között. A megosztásra vonatkozó kalkuláció jelen 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

A közszolgáltató megkeresésében kéri, hogy a szennyvízdíjban meghatározott vízterhelési díj 

mértéke és megosztása tekintetében a Tisztelt Képviselő-testület – hozzájáruló – határozatot 

fogadjon el.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Bere Károly  

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (III. 31.) határozata 

vízterhelési díj bevezetésének tudomásul vételéről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a településen szennyvíz 

közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt. javaslatára – tudomásul veszi, hogy 2016. április 1-i 

hatállyal Füzesgyarmat Város Önkormányzatának illetékességi területén szennyvíz 

közszolgáltatást igénybevevők tekintetében jelen határozat 1. mellékletében meghatározott 

vízterhelési egységdíjak kerülnek meghatározásra.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy jelen határozatáról a szennyvíz 

közszolgáltatást végző Alföldvíz Zrt.-t értesítse.  

 

Határidő: 2016. április 1.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

1. melléklete Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2016. (III. 31.) 

határozatához 
 

Fogyasztói szegmens Vízterhelési egységdíj (Ft/m3) 

Lakosság 2,52 

Önkormányzat 3,80 

Hatóság 5,70 

Szippantott szennyvíz 8,60 

 


