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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
28/2007. (XII. 06.)KT 

r e n d e l e t  e 
(I 3) 

 
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért 
fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről, és a 
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 33/2005. (XII. 30.)KT. 

rendelet módosításáról 
 

 
1. §. 

 
A Rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszíti és helyébe a következő 1. sz. melléklet lép: 
 

1. sz. melléklet 
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

33/2005. (XII. 30.)KT 
R e n d e l e t é h e z 

 
 

1. Alapdíj 

1.1. Vízmérővel mért fogyasztás esetén 
 

Vízmérő átmérő 
Q-max 

m3/n aránya 
Alapdíj 1 hóra Ft 

Ivóvíz Szennyvíz 
13-20 1 300 200 
25-32 3 900 600 
40-50 9 2.700 1.800 
65-100 33 9.900 6.600 
150-200 81 24.300 16.200 

 
 1.2. Egyéb fogyasztás esetén 

  Lakásonként, vízvételi helyenként      300 Ft                  200 Ft 
 
 

2. Változó díj 2008.01.01.-2008.12.31. 
 

2.1. Ivóvíz szolgáltatás 
 

Lakosság részére   162,- Ft/m3 

Közület részére   187,- Ft/m3 
 

2.2. Szennyvízelvezetés – tisztítás 
 

Lakosság részére   192,- Ft/m3  

Közület részére   239,- Ft/m3  
 



 2 

 
3. A kapacitás lekötési díj a mindenkori változó díj 60%-ának megfelelő összeg. 

 
4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 
 

2. §.- 
 
A Rendelet 3. §-a a következő (8) , (9), (10) bekezdéssel egészül ki:  
 
(8) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű szolgáltatásért 
Ibrány település közigazgatási területén 2009. január 1-jétől a fizetendő ivóvíz- és 
csatornadíjak a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal kerül megállapításra.  A 
vonatkozó előírásokat, az ármegállapítási mechanizmust e rendelet 4. sz. és 5. sz. melléklete 
tartalmazza. 
A díjmegállapítás során alkalmazandó indexeket a 6. sz. melléklet, az alapdíj 
megállapításának szabályait a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(9)A díjakban előirányozható nyereségtartalomról, valamint a lakossági és nem lakossági díj 
arányáról a hatósági ár alkalmazója előterjesztése alapján, a díjszámításokat megelőző 
időpontban Ibrány település Képviselő Testülete dönt. 
 
(10) Az ármegállapítási mechanizmus és az alkalmazandó indexek megfelelő alkalmazását a 
hatósági áralkalmazó Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. 
 

4.  §. 
 
Ezen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2007. november 26. 

 
     Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
     polgármester     jegyző 
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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
33/2005. (XII. 30.)KT 
R e n d e l e t é h e z 

 

4. sz. melléklet  

AZ IVÓVÍZELLÁTÁS DÍJFEDEZETI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁS A  

Jelölés Megnevezés Tartalom 

Hálózat üzemeltetési díjelem 
IVHÜ*  Ivóvíz hálózat bázis üzemelési 

költségei. Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, 
fogyasztói kapcsolatok, gépüzem és 
gépjárművek, valamint az üzemelés 
általános költségei értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

IVHÜ ext Ivóvíz hálózat bővítés üzemelési 
költségei - Az IVHÜ szerinti 
tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

Hálózat karbantartási díjelem: 
IVHK  Ivóvíz hálózat karbantartási 

költségei. Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, 
gépüzem és gépjárművek, valamint 
az üzemelés általános költségeit 
értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  
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Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

IVHK ext Ivóvíz hálózat bővítmény 
karbantartási költségei.  

Az IVHK szerinti tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

IHM  Külön számlázott a 
közszolgáltatással összefüggő (nem 
elválasztható) tevékenységek 
bevétele 

Az igénybevevőnél szakfelügyelet 
ellátása 

Ivóvízvíz elosztás díjfedezeti igénye:  

IVHÜ + IVHÜ ext + IVHK + IVHK ext - IVHM  

Ivóvíz-termelés és -kezelés, üzemeltetési díjelem 

IVTÜ Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő 
létesítmények üzemelési költségei. 
Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, 
gépüzem és gépjárművek, valamint 
az üzemelés általános költségeit - 
értékarányosan. Vízkészlet-járulék. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

Vásárolt víz 

IVTÜext Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő 
létesítmények bővítés üzemelési 
költségei kiadásai – Az IVTÜ szerinti 
tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 
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Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

Ivóvíz-termelés és -kezelés karbantartási díjelem 

IVTK  Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő 
létesítmények karbantartási 
költségei. Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, vezetéktisztítás, 
gépüzem és gépjárművek, valamint 
az üzemelés általános költségeit 
értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

IVTK ext Ivóvíz kutak és víztisztító, kezelő 
létesítmények bővítés karbantartási 
költségei Az IVTK szerinti 
tartalommal. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

IVThatósági Ivóvízellátás hatósági és 
környezetvédelmi 
költségei 

Minőségi előírások szigorítása, jogszabályi 
kötelezettségek miatti többletköltségek. 

Ivóvíz termelés és kezelés díjfedezeti igénye:  

IVTÜ + IVTÜ ext+ IVTK + IVTK ext+ IVThatósági 

Általános költségek, ráfordítások és kiadások, belső szolgáltatás 
IVSZÁ Ivóvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó 

általános költségek, adók, adójellegű 
kifizetések, üzemeltetési eredmény. 
Itt szerepelnek az anyagigazgatási 
költségek, a Zrt. irányítási költségei, 
valamint az egyéb elkülönített 
költségek. Itt kerül levonásra a belső 
szolgáltatás. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 
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Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

• Belső szolgáltatás  

Üzemeltetési nyereség 

Tőkeköltségek 
TK A ivóvíz szolgáltatás fenntartásához 

szükséges eszközök (vagyon) 
megtérülése, fejlesztési fedezet 
igénye  

Meglévő szolgáltatás:  

• Értékcsökkenési leírás terv sz. 
társasági,  

• Értékcsökkenési leírás terv sz. 
állami, önkormányzati, 
vagyonkezelt  

• Értékcsökkenési leírás 
egyösszegű,  

• Nyereségből képződő fejlesztési 
forrás igény,  

• Elmaradt pótlások fedezeti 
igénye.  

  

Projekt beruházás:  

• Pótlási,  
• Adósságszolgálati fedezet,  

Bank megtérülési igénye 

Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye:  

+Ivóvíz elosztás díjfedezeti igénye 

+Ivóvízvíz termelés, kezelés díjfedezeti igénye 

+Általános költségek, ráfordítások és kiadások 

+Tőke költségek 

( - )Támogatás 
Átlagdíj:  

Ivóvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ Számlázott ivóvíz mennyiség 
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IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
33/2005. (XII. 30.)KT 
R e n d e l e t é h e z 

 

5. sz. melléklet  

A SZENNYVÍZELVEZETÉS- TISZTÍTÁS Díjfedezeti elemeINEk meghatározása  

Jelölés Megnevezés Tartalom 

Hálózat üzemeltetési díjelem 
SZHÜ* Szennyvízhálózat - beleértve a 

gyűjtővezetéket is – üzemelési 
költségei. Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, 
fogyasztói kapcsolatok, gépüzem és 
gépjárművek, valamint az üzemelés 
általános költségei értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZHÜext Szennyvízhálózat üzemelési költségei - 
Többlet hálózatra.  

Tartalma megegyezik a jelenlegi SZHÜ 
tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

Hálózat karbantartás, fenntartás díjelem. 

SZHK Szennyvízhálózat karbantartási 
költségei. Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, 
gépüzem és gépjárművek, valamint az 
üzemelés általános költségei 
értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 
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Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZHKext Szennyvízhálózat karbantartási 
költségei –  

Többlet hálózatra. Tartalma 
megegyezik a jelenlegi SZHK 
tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZHM Külön számlázott a közszolgáltatással 
összefüggő tevékenységek 

Az igénybevevőnél hálózati rákötés, 
javítás bevétele,  

dugulás elhárítás bevétele 

Szennyvízelvezetés díjfedezeti igénye:  

SZHÜ + SZHÜext + SZHK + SZHKext - SZHM 

Szennyvíztisztítási üzemeltetési díjelem 

SZTÜ  Szennyvíztisztítás költségei. Beleértve a 
laboratórium, hálózatvizsgálat, 
csatornatisztítás, gépüzem és 
gépjárművek, valamint az üzemelés 
általános költségeit értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZTÜext Szennyvíztisztítás költségei kiadásai – 
Többlet-szolgáltatás.  

Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTÜ 
tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 
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Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

Szennyvíztisztítási karbantartási díjelem 

SZTK Szennyvíz-tisztítómű karbantartási 
költségei. Beleértve a laboratórium, 
hálózatvizsgálat, csatornatisztítás, 
gépüzem és gépjárművek, valamint az 
üzemelés általános költségeit 
értékarányosan. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZTKext Szennyvíz-tisztítómű többlet 
karbantartás költsége – 
Többletszolgáltatás.  

Tartalma megegyezik a jelenlegi SZTK 
tartalmával. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

Iszapkezelés díjelem 
SZTIszap  Iszapkezelés jelenlegi tevékenység.  Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZTIszapext Iszapkezelés – Többlet szolgáltatás 
költsége.  

Közvetlen anyag és energia  
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Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZTM Szennyvíz-tisztítómű biogáz hasznosítás 
hozama 

Energia költség megtakarítás figyelembe 
vétele (ha az energia költség 
tervezésénél nem került levonásra) 

Komposztálás és elhelyezés díjelem 

SZTKomp Komposztálás – jelenlegi tevékenység Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZTKompext Komposztálás – Többletszolgáltatás 
költsége. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

SZThatósági Szennyvíztisztítási ágazat hatósági és 
környezeti költségei 

Minőségi előírások szigorítása, 
jogszabályi kötelezettségek miatti 
többletköltségek. 

Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye:  

SZTÜ + SZTÜext + SZTK + SZTKext + SZTÁ +SZTI+SZTIext + SZTKomp + SZKompext + 
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SZThatósági- SZTM 
Általános költségek, ráfordítások és kiadások 

SZSZÁ Szennyvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
általános költségek, adók, adójellegű 
kifizetések, belső szolgáltatások, 
üzemeltetési eredmény. Az 
anyagigazgatási költségek, a Zrt. 
irányítási költségei, valamint egyéb 
elkülönített költségek. Itt kerül 
levonásra a belső szolgáltatás. 

Közvetlen anyag és energia  

Technológiai villamos energia,  

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

Közvetlen bér  

Személyi jellegű kifizetések 

Járulékok 

• Belső szolgáltatás  

Üzemeltetési nyereség 

Tőkeköltségek 
TK A szennyvíz szolgáltatás fenntartásához 

szükséges eszközök (vagyon) 
megtérülése, fejlesztési fedezet igénye  

Meglévő szolgáltatás:  

• Értékcsökkenési leírás terv sz. 
társasági,  

• Értékcsökkenési leírás terv sz. 
állami, önkormányzati, 
vagyonkezelt  

• Értékcsökkenési leírás 
egyösszegű,  

• Nyereségből képződő fejlesztési 
forrás igény,  

• Elmaradt pótlások fedezeti 
igénye.  

  

Projekt beruházás:  

• Pótlási,  
• Adósságszolgálati fedezet,  

Bank megtérülési igénye 

Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye:  
+Szennyvízelvezetés díjfedezeti igény 
+Szennyvíz-tisztítás díjfedezeti igénye 
+Általános költségek, ráfordítások és kiadások, 
+Tőkeköltségek 
(-) Támogatás 
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Átlagdíj meghatározása:  
Szennyvíz szolgáltatás díjfedezet igénye/ számlázandó szennyvíz mennyiség 

  
  
  

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
33/2005. (XII. 30.)KT 
R e n d e l e t é h e z 

 

6. sz. melléklet  
  

A díjfedezeti elemek költségtételeihez kapcsolódó valorizációs 
indexek  

Költség és díjtételek  KSH Tábla azonosító és éves átlagos 
árindexek megnevezése 

Anyagköltség 3.6.15 Továbbfelhasználásra termelő 
ágazatok belföldi értékesítésének 
árindexe 

Energia  

� Technológiai 
villamos energia  

� Egyéb energia  

3.6.15 Energiatermelő ágazatok 
belföldi értékesítésének árindexe 

Közvetlen bér és járulékok  

Személyi jellegű kifizetések 

2.1.17 Alkalmazásban állók havi 
munkajövedelme - villamos energia, 
gáz-, gőz, vízellátás 

Igénybe vett szolgáltatások  

Egyéb szolgáltatások 

3.6.13 Ipari belföldi értékesítési 
árindex 

Alapdíjak 3.6.1 Fogyasztói árindex  

3.6.13 Ipari belföldi értékesítési 
árindex 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 13 

  

 

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
33/2005. (XII. 30.)KT 
R e n d e l e t é h e z 

 

 

7. sz. melléklet  
  
  

ALAPDÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZABÁLYA  
  

A beépített, illetve beépíthető vízmérő méretével, ezáltal a rendelkezésre állással arányos 
alapdíj legkisebb tételét a táblázat első sora; a további alapdíj tételeknek a legkisebb tételhez 
viszonyított arányát a táblázat 2-5 sorai tartalmazzák:  

• Vízmérővel mért fogyasztás esetén  

  

Vízmérő átmérő Q-max  

m3/n aránya 

1. 13-20 1 

2. 25-32 3 

3. 40-50 9 

4. 65-100 33 

5. 150-200 81 

  

• Egyéb fogyasztás esetén  

  

Lakásonként, vízvételi helyenként: az 1. sorban szereplő alapdíj tétel.  

  

  
 


