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1- 14 //2008. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2008. évi december hó 29-én, hétfőn 10 óra 00 
perces kezdettel a Községháza hivatalos helyiségében – nyílt körben – megtartott rendkívüli ülésén 
elhangzottakról 
 
 
Jelen vannak:                             Kiss Ferenc              polgármester 

 
                                                      Beri Aladár              képviselő 
                                                      Berzi István             képviselő  
 Csathó László         képviselő 
                                                      Kiss Ferencné           alpolgármester  

  Szabó Árpád Zoltán  képviselő 
 
       
Igazoltan távol maradt:         ----------------    
 
 

Igazolatlanul távol maradt:         --------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András       körjegyző 

                                                          Nagy Zoltánné            jegyzőkönyvvezető 
                                                
 
Meghívottként jelen van:           ------------------ 
                                 
                                                          
Érdeklődőként jelen van:             -----------------                                          
                                                
                                                                                               
Kiss Ferenc polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában foglaltakat 
megállapítja, hogy Balajt község képviselőtestülete határozatképes, mivel a testület tagjai közül 6 fő jelen van. 

 
Kiss Ferenc polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
 
 
Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő napirendet fogadta el:  

 
1./ A 2009. évi víz- és szennyvíz közszolgáltatási díj módosítására vonatkozó előterjesztés 
       megvitatása 

                    Előterjesztő: polgármester 



A napirend tárgyalása: 
 
 
1./ A 2009. évi víz- és szennyvíz közszolgáltatási díj módosítására vonatkozó előterjesztés  
      megvitatása 
       Előterjesztő: polgármester 
 
 
Kiss Ferenc polgármester: A testület legutóbbi ülését követően – 18-án – kézhez kaptuk a szolgáltató 
javaslatát a víz- és szennyvíz díjának emelésére. 
 
Beri Aladár képviselő: A szemétszállítás díját sem emeltük, így ez se kerüljön emelésre.  
 
Berzi István képviselő: Szintén javasolja, hogy a víz- és szennyvíz közszolgáltatás díja se kerüljön 
módosításra. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Attól, hogy a testület nem módosítja, még ugyanúgy járhatunk, mint 2007-
ben. Akkor is megmagyarázta a szolgáltató, hogy miért is emelkedtek az általa nyújtott 
közszolgáltatások m³–kénti díjai a lakossági fogyasztók tekintetében. 
Magyarázata alkalmával hivatkozott a helyi rendeletünk – melyet Ő fogalmazott meg és adott a 
kezünkbe egykoron – 2. §-ának (4) bekezdésére: A megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági 
fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást az állami 
költségvetésben előirányzott összegből a Tárcaközi Bizottság döntése alapján kap. 
(Be kell ismernünk mindnyájunknak, hogy egyikünk sem nézett az eddigiekben a fogalmazások 
mögé.) 
Erre való hivatkozással emelkedtek végül is a 2007. évi lakossági közszolgáltatási díjak, annak 
ellenére, hogy a testület azokat nem módosította.  
 
Nem lehetne valahogy ezt a bekezdést módosítani annak érdekében, hogy a lakossági fogyasztók által 
fizetendő díjak – szolgáltató által előbbiekre való hivatkozással - ne változzanak, hogy 
megmaradjanak legalább azon az értéken, mint amivel az idei évben számlázott a szolgáltató? 
 
Edelényben az ivóvíz egységára: 346,- Ft, áfával: 415,- Ft, a csatornadíj egységára: 292,- Ft, áfával: 350,- 
Ft. 
 
Balajton az ivóvíz egységára: 375,- Ft, áfával: 450,- Ft, a csatornadíj egységára: 358,- Ft, áfával: 430,- Ft. 
 
dr. Takács András körjegyző: A 8/2008. (III.28.) KvVM rendelet szerint a lakossági célú felhasználás 
miatt átvett vízmennyiség esetében a küszöbérték köbméterenként 247,- Ft, a nem csatornázott 
területeken köbméterenként 412,- Ft, a csatornázott területen az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás 
együttes, összevont küszöbértéke köbméterenként 818,- Ft. 
Hozzanak a szolgáltató szempontjából hátrányos döntést, s a testületet perrel fogja fenyegetni a 
szolgáltató. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Bocsánat, hogy még mindig erősködöm és kéretlenül hozzászólok, mint 
nem balajti, de még mindig a balajti lakosok érdekeit szem előtt tartva továbbra is azt javaslom, hogy 
módosítsuk a helyi rendelet előbbiekben megnevezett részét.  
A jegyző úr is említette, sőt a szolgáltató előterjesztése is tartalmazza, hogy a lakossági célú 
felhasználás miatt átvett vízmennyiség esetében a küszöbérték köbméterenként 247,- Ft. Ezt a 
küszöbértéket nálunk, azaz Balajton érvényben lévő 811,- Ft-os közszolgáltatási díj bőven meghaladja, 
a támogatás érvényesítése után is a lakosnak áfa nélkül 375,- Ft-jába, azaz 128 Ft-jával többe kerül. 
(Balajt község esetét figyelembe véve az első, a második és a harmadik küszöbértéket is meghaladja az 
áfa nélkül figyelembe veendő egységár.) 
Olvastam egy olyan jövőben várható fejleményről, hogy a tulajdonos önkormányzat alapvető érdeke, 
és néhány év múlva kötelezettsége is, hogy a szolgáltatás önfinanszírozó legyen, a szolgáltató saját 
bevételeiből, működési támogatás nélkül legyen képes ellátni feladatát. 



Ha megszűnik az állami támogatás, a lakosnak annyit kell majd érte fizetnie, amennyi a testület 
rendeletében szerepel. 
 
dr. Takács András körjegyző: A Magyar Víziközmű Szövetség ajánlásában olvastam én is, hogy a 
lakossági díjak megállapításánál számolni kell továbbá azzal, hogy várhatóan a lakossági díjtámogatás 
feltételei szigorúbbak lesznek az elismerhető költségváltozás tekintetében az előző évinél, és az 
indokolt, de arányaiban magas bérleti díjakat a támogatás elbírálásánál nem veszik figyelembe. 
 
Javasolja a helyi rendelet e hivatkozott paragrafusának említett bekezdését a következők szerint 
módosítani: A megállapított díjakat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben 
kell csökkentenie, hogy az egységár (Áfa nélkül) a mindenkor hatályos KvVM rendelet szerinti 
küszöbértéket nem haladhatja meg. 
 
Nagy Zoltánné ügyintéző: Ha ennyire drasztikusan módosítunk, hát a szolgáltatónak lehet egy-két 
keresetlen szava hozzánk. 
Nem lehetne még azzal is kiegészíteni a rendeletet módosító mondatot, hogy: ….de az nem lehet 
kevesebb, mint az előző évben a szolgáltató általi számlázás alkalmával alkalmazott Áfa nélküli 
egységár.  
 
dr. Takács András körjegyző: Valószínűleg két lehetőség közül választ majd a szolgáltató, 
amennyiben elfogadja a testület a módosító javaslatot:  
1.) vagy azt mondja, köszönöm, ilyen feltételekkel nem működtetem tovább;  
2.) vagy perrel fog fenyegetőzni, ill. perelni fog.  
Meglátjuk, mi történik, ha informálódik a szolgáltató társaság vezetése a testület döntéséről. 
 
 A jelenlévő képviselők és a polgármester egybehangzóan - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – minősített többséggel a következő rendeletet alkotta: 
 
 
 Balajt község Önkormányzatának  
 
 10/2008. (XII.31.) számú rendelete 

 

       a vízdíj megállapításáról szóló 11/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról 

 

 
 (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt polgármester megköszönte a részvételt, a 2009. évre mindenkinek 
erőt és jó egészséget kívánt, majd ezt követően a képviselőtestület ülését 11:00 órakor befejezetté 
nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Kiss Ferenc                                                                                                                               dr. Takács András 
polgármester                                                                                                                                   körjegyző 
 
 


