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Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő - testületének
2011. december 22-én 16.15 órai kezdettel a Tornacsarnokban tartandó rendkívüli ülésén.
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Napirendi pont:
1. Javaslat a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjakról szóló 16/2006.
(XII. 20.) SKt. sz. rendelet módosítására, valamint a 2012. évi vízterhelési díj
fogyasztókra történő áthárításának módjára
Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

dr. Tóth László: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselőtestület tagjai közül egy fő, az alpolgármester úr hiányzik. A képviselő-testület 6 tagja jelen
van, így az ülés határozatképes. A mai rendkívüli testületi ülésre azért került sor, mert el kell
fogadnunk a 2012. évi hatósági víz – és csatornadíjakat. Így a napirendi pontot a meghívó
szerint bocsátom szavazásra.
A képviselő – testület a napirendi pontot 6 igen szavazattal elfogadta és megkezdte annak
tárgyalását.

1. Javaslat a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjakról szóló 16/2006.
(XII. 20.) SKt. sz. rendelet módosítására, valamint a 2012. évi vízterhelési díj
fogyasztókra történő áthárításának módjára
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Az előző ülésen abban maradtunk, hogy szeretnénk a Vízmű képviselőjét a januári ülésre
meghívni, hogy tájékoztatást kapjunk az árak alakulásának okairól. Jelezték, hogy
január 01-jén hatályos rendeletet kell benyújtani a tárcaközi bizottsághoz ahhoz, hogy a
támogatást vissza lehessen igényelni, így ezt a döntést előbbre kellett hozni. Kiderült, hogy
nem lehet emelni 2,1%-kal a vizet, ezért kellett egy újabb előterjesztést készíteni a Vízműnek. Magában a tavalyi és az idei rendelet között a százalékos eltérés rendben van. Lehetne
azon gondolkodni, hogy amikor kijön az első vízszámla 2012. február elején, ezt meg kell
nézni. Barta András jelezte, hogy nagyon szívesen eljön az ülésünkre és tájékoztat bennünket.
Javaslom azonban, hogy most fogadjuk el az előterjesztésnek megfelelően a rendeletet. Én
jeleztem Angyal Lászlónak, hogy azzal nincsen gond, ha valamiért rájönnénk, hogy nem
valós a számla a testület többségi szavazással, 4 igennel meg tudja módosítani. A jegyző
asszonnyal megnéztük, hogy a tavalyi évi rendelethez képest az idei évi rendelet az
előterjesztésben szereplő százalékos növekedést tartalmazza. Ez most a legmagasabb árat
mutatja, mint amit lehet kérni. A hatósági árnak mindig az a lényege, hogy egy felső
küszöbárat megállapít.
Angyal László: 689 forint lesz a nettó m3 ár. Kiszámoltam és a gond ott van, hogy 15,13%kal fog megemelkedni. Ebben már benne van a 2%-os ÁFA emelés is.
dr. Tóth László: A rendelet elfogadását szavazásra bocsátom.
A képviselő-testület 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja,
valamint határozatot hozza:
Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (XII. 23.)
önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjakról szóló16//2006. (XII. 20.)
SKt. sz. rendelet módosításáról a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2011. (XII. 22.) önkormányzati határozata
a vízterhelési díj áthárításának módjáról
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. a szolgáltatást igénybevevőkre 2012. évben a
vízterhelési díjat az alábbi módon hárítsa át.

A vízterhelési díjat a szolgáltatást igénybevevőnek a csatornaszolgáltatás hatósági díjával
egyidejűleg számla ellenében a közüzemi szennyvízhálózattal elvezetett szennyvíz mennyiség
arányában kell megfizetnie.
Felelős: Barta András ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen
Több észrevétel, hozzászólás nem volt, dr. Tóth László polgármester az ülést bezárja.
K. m. f.
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