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DEMECSER VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   

5/2012.( IV.2.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, ill. a közüzemű csatornamű 

használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés 

helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.28.) rendelet 1 mellékletének 
hatályon kívül helyezéséről 

 

 
 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi 

LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

 

1. § 

Hatályát veszti Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, ill. a közüzemű csatornamű 
használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a 
díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi 

szabályairól szóló 18/2008.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 1 melléklete. 

 

2. §. 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

 
Kiss Gyula        Barabás Jánosné dr. 

polgármester             jegyző 
 
 

E rendeletet 2012. április 2. napján kihirdettem: 
 

 
Barabás Jánosné dr. 
       Jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

 Az 5/2012.(IV.2.) ÖKT rendelethez 
 

 

I. Társadalmi hatások 

Társadalmi hatások nem állapíthatóak meg. 

 

II. Gazdasági hatások 

Gazdaságélénkítő, munkahely teremtő hatása nincs a rendelet módosításának.  

 

III. Költségvetési hatások 

A rendelet megalkotása nincs kihatással a költségvetésre 

 

IV. Környezeti hatások 

Környezeti hatása nincs 

 

V. Egészségi következmények 

A rendeletnek egészségi következménye nincs. 

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

Az adminisztratív terhek nem növekednek. 

 

VII. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható.  

Az önkormányzati rendelet megalkotására a magasabb szintű jogszabályokban 

előírásainak figyelembevételével kerül sor.  

 

VIII. A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei 

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei 

biztosítottak, a végrehajtása megoldott.  



3 

 

 

 

I N D O K O L Á S  

Az 5/2012.(IV.2.) ÖKT rendelethez 
 

A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetve a közüzemű 

csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak 
megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a közműves ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 18/2008.(VIII.28.) rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 

 

 

2011. december 31. napján hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény (a továbbiakban: Vtv.).  

A törvény hatályon kívül helyezte az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: ártörvény) azon rendelkezését, amely az 
eddigiekben felhatalmazta az önkormányzatokat az önkormányzati tulajdonú 

víziközműből szolgáltatott ivóvíz, továbbá az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának 

meghatározására. 
 
Az ártörvény ezen rendelkezései 2012. január 1-től nem alkalmazhatók.  

 
A további díj-megállapítási jogkört az Országgyűlés a Vtv. 74 § (2) 3. pontjával miniszteri 
hatáskörbe utalta és felhatalmazta a minisztert, hogy az erre vonatkozó rendeletet 

alkossa meg. 
 

Mindezek alapján a vonatkozó helyi rendelet 1 mellékletét hatályon kívül kell 
helyezni, mivel nincs felhatalmazó rendelkezés a jogszabályalkotásra tekintettel 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában foglaltakra. 

 
 


