
 

ELŐTERJESZTÉS
Pannonhalma Város Önkormányzat képviselő-testületének 

2012. július 26. napi ülésének 5.3. napirendi pontjához

Napirend: 
5.3./ Víz és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Szabó György aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízi közmű szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 93. § (2) bekezdése 2012. január 1-
től hatályon kívül helyezte, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény, a hatósági 
áras  termékekről  és  szolgáltatásokról  szóló  mellékletének,  az  önkormányzati  tulajdonú  vízi 
közműből  szolgáltatott  ivóvíz  díjával,  valamint  az  önkormányzati  tulajdonú  vízi  közmű  által 
biztosított  szennyvízelvezetés,  szennyvíztisztítás  és  kezelés  díjával  kapcsolatban  a  települési 
önkormányzatok képviselő-testülete részére adott hatósági ármegállapítási jogköröket.    

Ezen ármegállapítási jogkör megszűnése következtében önkormányzatunknak hatályon kívül kell 
helyeznie az e körben alkotott hatályos rendeleteit, azaz az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól 
szóló 11/2000. (XII.16.) számú, valamint az ezt évente módosító további 12 rendeletet. 

E  szabályozás  egy  formális  rendeletalkotási  rendszer  megszűnését  jelenti,  mivel 
önkormányzatunknak ténylegesen eddig sem volt beleszólási joga a szolgáltató víz és csatornadíj 
árszabási elképzeléseibe, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a javaslatot fogadja el s 
hozza meg döntését!

Pannonhalma, 2012. július 19.

                                                               Tisztelettel: dr. Szabó György sk.
                                                                                             aljegyző 

                                 



Tervezet

Pannonhalma Város Önkormányzata
…/2012.(...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz-és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 
11/2000.(XII.16.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

                                              
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 11/2000.
(XII. 16.) rendeletével, valamint annak módosításaival kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1. §  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjairól szóló 11/ 2000.(XII.16.)  rendelet, valamint az azt 
módosító  15/2001.(XII.19.),  15/2002.(XII.19.),  15/2003.(XII.17.),  31/2004.(XII.15.),  26/2005.
(XII.21.),  27/2006.(XII.19.),  18/2007.  (XII.18.),  29/2008.(XII.23.),  23/2009.(XII.23.),  22/2010.
(XII.15.), 2/2011.(II.02.), 26/2011.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

2. §  E rendelet 2012. augusztus 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell 
alkalmazni.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. július 26.

Bagó Ferenc Kovács Szabolcs
polgármester      jegyző 

A rendelet kihirdetve: 2012...

Kovács Szabolcs
                                                                           jegyző


