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Tárgy: az önkormányzat tulajdonában levő víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 
díjakról, valamint  az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított  
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és-kezelés díjairól szóló 8/2001. (VIII.30.) számú 
rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény (továbbiakban: víziközmű 
törvény) hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Törvény 
mellékletének – amely a hatósági áras termékeket sorolja fel –  az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által 
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja megnevezésű sorait. 
Ennek az volt az oka, hogy a víziközmű törvény miniszteri hatáskörbe utalta az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás-és kezelés díjának 
meghatározását. 
Ezekre tekintettel megszűnt a helyi önkormányzat felhatalmazása az ivóvíz és csatorna 
szolgáltatás díjainak megállapítására. Jelenleg még hatályos az önkormányzat tulajdonában 
levő víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint  az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű által biztosított  szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és-kezelés díjairól 
szóló 8/2001. (VIII.30.) számú rendelet, melyet indokolt hatályon kívül helyezni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény alapján  az előzetes hatásvizsgálat 
eredménye a következő: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A rendelet hatályon kívül helyezésének 
társadalmi, gazdasági költségvetési hatása nincs.  
Környezeti, egészségügyi következmények: nincs 
Jogalkotás szükségessége, elmaradásának következményei: A rendelet megalkotása a helyi 
rendelet megalkotására szóló felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt 
szükséges. 
Adminisztratív terhek, jogszabályalkotáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: a rendelet hatályon kívül helyezése adminisztratív terhek változásával 
nem jár, személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek nem változnak. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-
tervezete fogadja el. 
 
Tengelic 2012. november 20. 
 
 
 Tolnai Lászlóné  
 jegyző 
 

 
 
 
 



 
Tervezet 

 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012(….) önkormányzati 

rendelete  az önkormányzat tulajdonában levő víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő 
díjakról, valamint  az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított  

szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és-kezelés díjairól szóló 8/2001. (VIII.30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
Törvény 10.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 
 

1.§. 
 

Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában levő víziközműből szolgáltatott ivóvízért 
fizetendő díjakról, valamint  az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított  
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és-kezelés díjairól szóló 8/2001. (VIII.30.) számú 
rendelet és az azt módosító 22/2007(XII.19), a 25/2008(XII.10), a 24/2009(XII.16)   és a 
18/2011(XII.14) önkormányzati rendeletek. 

 
2. § 

 
Ez a  rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba s hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
Tengelic 2012. november 20. 
 
 
 
              Gáncs István sk.                                                           Tolnai Lászlóné sk. 
 
                 polgármester                                                                     jegyző
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