
Községi Polgármestertől

F ü l e s d 

6-1/2009.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 25-
én megtartott nyilvános ülésének

a./ jegyzőkönyve,

b./ tárgysorozata,

c./ rendeletei:  2/2009. (II.  26.) FKKT. rendelettől 4/2009. (II.  26.) FKKT. 
rendeletig.

d./ határozatai: 7/2009. (II. 25.) FKKT. számú határozattól a 8/2009. (II. 25.) 
FKKT. számú határozatig. 

T á r g y s o r o z a t

1./  Fülesd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítása, 
az erről szóló rendelet megalkotása. 

2./  Az  önkormányzati  tulajdonú  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  és  az 
önkormányzati  tulajdonú  közüzemű  csatornahálózatért  fizetendő  díjak 
számításának szabályairól rendeletalkotás.

3./ 2009. évi víz- és csatornadíj megállapítása.

4./  A Felső-Tisza  Vidéki  Gyermekjóléti  és  Szociális  Intézményfenntartó 
Társuláshoz  történő  csatlakozás  elfogadása,  a  Felső-Tisza  Vidéki 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítása.

F ü l e s d, 2009. február 26.

Márton László
 polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009. 
február 25-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az  ülés  helye: Sonkád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
tanácskozóterme (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.)

Jelen vannak:  

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
                        
                       - Márton László polgármester,

- Fülep László, Szabó Endre, Varga Ildikó, Varga Tibor        
                        képviselők.

Távolmaradását bejelentette:

                       - Böszörményi Sándor képviselő,

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:

- Szabó István helyettesítő körjegyző,
                       

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 
a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 5 jelen 
van, az ülést megnyitja.

1./  Fülesd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítása, 
az erről szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: Márton László polgármester

2./  Az  önkormányzati  tulajdonú  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  és  az 
önkormányzati  tulajdonú  közüzemű  csatornahálózatért  fizetendő  díjak 
számításának szabályairól rendeletalkotás.

Előadó: Márton László polgármester
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3./ 2009. évi víz- és csatornadíj megállapítása.

Előadó: Márton László polgármester

4./  A Felső-Tisza  Vidéki  Gyermekjóléti  és  Szociális  Intézményfenntartó 
Társuláshoz  történő  csatlakozás  elfogadása  a  Felső-Tisza  Vidéki 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítása.

Előadó: Márton László polgármester

Zárt ülésre:

5./ Egyedi hatósági ügyek

Előadó: Márton László polgármester

A napirend tárgyalása:

Tárgy: (1./ tsp.) Fülesd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
megállapítása, az erről szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
Az  előterjesztéssel  kapcsolatban  kérdés  nem  hangzott  el,  fölötte  a 
polgármester vitát nyit.

H o z z á s z ó l á s o k:

Márton  László: /polgármester/  Az  előterjesztés  és  a  rendelettervezet 
tartalmazza  a  szükséges  előirányzatokat,  azok 
indokolást. Javasolja a rendelet megalkotását.

Fülep  László: /képviselő/  Megalapozott  anyag  készült.  Év  közben  úgy  is 
módosítani  kell,  ha  változás  van.  Javasolja 
elfogadását.

Szabó István: /helyettesítő körjegyző/ Sonkád, Fülesd és Kölcse képviselő-
testületei az elmúlt évben konzorciumi megállapodást kötöttek 
a  Kölcsey  Ferenc  Általános  Iskola  rekonstrukciójának 
megvalósítására. Ebben a megállapodásba rögzítették, hogy az 
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ingatlanban meglévő tulajdoni hányaduk arányában biztosítják 
a sajáterőt.

A pályázat előkészítése abba a szakaszba érkezett, amikor be kell nyújtani 
a sajáterő igazolását úgy, hogy a képviselő-testületek az erről 
szóló határozatot meghozzák. A határozattervezet elkészült, az 
ülés előtt kiosztásra került. 
Kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  költségvetés 
végrehajtásaként ezt a határozatot hozza meg. 

A  költségvetési  rendelettervezet  felhatalmazást  ad  a  polgármesternek 
4.000.000,-Ft-ot  meg  nem  haladó  összegű  rövidlejáratú 
működési hitel (úgynevezett bérhitel) felvételére.

A pénzintézet erre külön testületi határozatot kér benyújtani. 
Indítványozza ezen felhatalmazás határozati megfogalmazását is.  

 Márton  László: /polgármester  Indítványozza,  hogy  a  jegyző  úr  által 
elmondottakkal fogadják el a költségvetést.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2/2009. (II. 26.) FKKT.

r e n d e l e t e 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról

Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §-a, 16. §-a és 91. §-a 
alapján  –  figyelemmel  a  Magyar  Köztársaság   2009.  évi  költségvetéséről 
szóló 2008. évi CII. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó többször 
módosított 217/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályaira – a 2009. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
 

1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságára, a Sonkád-
Fülesd  Községi  Önkormányzatok  Körjegyzőségére  (továbbiakban: 
körjegyzőség) és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményre 
terjed ki.
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2. §
(1)  Az  államháztartásról  szóló  törvény  67.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak 
alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint 
állapítja meg.

(2) A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv, 
az   önkormányzat  külön-külön  alkotnak  egy-egy  címet.  A  címrendet  a 
költségvetési rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

          72.978 E Ft bevétellel
        105.082 E Ft kiadással
          32.104 E Ft forráshiánnyal

állapítja meg.
 (2) Az  (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását 
az  1.  számú  melléklet,  kiadások  jogcímenkénti  megoszlását,  a  céljellegű 
támogatásokat a rendelet 2. számú melléklete szerint határozza meg.

(3)  A  működési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási  előirányzatokat 
mérlegszerűen  a  költségvetési  évet  követő  2  év  várható  előirányzatait,  a 
költségvetési  év  folyamatai  és  áthúzódó  hatásai,  valamint  a  gazdasági 
előrejelzések ismeretében a  4. számú, 4/a és 4b. számú mellékletek szerint 
állapítja meg.

(4)  A  kisebbségi  önkormányzat  bevételeit  és  kiadásait  elkülönítetten 
tartalmazó  mérleget  a  3/a.  számú  melléklet szerint  hagyja  jóvá  a 
képviselőtestület.
  
(5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a  5. számú melléklet 
tartalmazza.

4. §
A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg.

(1)  Az  önkormányzat  költségvetésében  szereplő  beruházási  kiadások 
feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
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(2)  Az  önkormányzat  költségvetésében  a  felújítási  kiadások  célonkénti 
ütemezését a 7. számú melléklet szerint határozza meg..

(3) Az önkormányzat költségvetésében a 3. §-ban megállapított bevételek és 
kiadások  feladatonkénti  megoszlását,  és  a  statisztikai  átlagos  állományi 
létszámot a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatát éves bontásban a 
8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát 
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet 
tartalmazza.

(6)  Az  önkormányzat  3.  §-ban  megállapított  bevételeinek  és  kiadásainak 
címenkénti  megoszlását,  a  statisztikai  átlagos  állományi  létszámot 
költségvetési  szervenként,  feladatonként  a  3.  és  3/a.   számú  mellékletek 
szerint állapítja meg.

(7) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási 
ütemtervét havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §
Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §
(1) Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
(2) A köztisztviselői illetményalap összege  38.650,-Ft.

7. §
A  képviselőtestület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  §  /1/ 
bekezdésében  meghatározott  forráshiány  fedezetére  az  1.  számú  melléklet 
szerinti  forráskiegészitő  rövidlejáratú működési  hitelt  5.000.000 Ft-ot  meg 
nem haladó részletekben felvegye.

8. §
A  képviselőtestület  felhatalmazást  ad  a  polgármesternek  arra,  hogy  a 
forráshiány  erejéig  nyújtson  be  pályázatot  az  önhibáján  kivül  hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok kiegészitő állami támogatására. 
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Igényeljen előleget ezen támogatási formára az előző évi önhibánkon kivüli 
hátrányos helyzetünkre tekintettel megitélt kiegészitő állami támogatás 70 %-
ának erejéig a müködőképesség folyamatos megőrzése érdekében.

9. §
Megbizza a polgármestert, hogy kutassa valamennyi, az önkormányzat céljait 
szolgáló  pályázati  lehetőséget,  ezek  benyujtására  tegyen  javaslatot  a 
képviselőtestülethez.

10. §
Felhatalmazást  ad  a  képviselőtestület  a  polgármesternek,  hogy  az  e 
rendelettel  jóváhagyott  előirányzatok  között  1  millió  forint  összeghatárig 
átcsoportositást  hajtson  végre,  melyről  az  átcsoportositás  negyedévének 
utolsó napjáig köteles beszámolni.  Ezen összeghatár  fölötti  átcsoportositás 
jogát magának tartja fenn.

11. §
500.000  Ft  összeghatárig  az  önkormányzat  tulajdonával,  vagyonával 
kapcsolatos  kötelezettségvállalásra  a  polgármestert  felhatalmazza.  Ezen 
összeghatár  feletti  kötelezettségvállalásról,  összeghatárra  tekintet  nélkül 
minden vagyonértékesitésről a képviselőtestület dönt.

12. §
(1)  Az önkormányzat részben önállóan  gazdálkodó költségvetési  szerve  e 
rendeletben  meghatározott  bevételi  és  kiadási  előirányzatai  felett  a  szerv 
vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a többletbevétele terhére is csak 
a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével, a 
bizton-ságos működés szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(3)  Az  önkormányzat  felügyelete  alá  tartozó  költségvetési  szerv  a 
többletbevétele terhére, a felhalmozási  jellegű kiadási előirányzatukat saját 
hatáskörben  nem módosíthatja,  arra  csak  a  képviselőtestület  jóváhagyását 
követően kerülhet sor.

(4) A részben önállóan gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv 
számviteli  rendjére  az  önkormányzat  számviteli  politikájában  és 
számlaendjében rögzítettek az irányadóak.

(5)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  pénzellátásáról  a 
körjegyzőség  köteles  gondoskodni  a  költségvetési  rendelet  11.  számú 
mellékletét képező pénzellátási terv alapján.
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13. §
(1) A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a 
 a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

              
(2)  A  testület  által  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatokat  valamennyi  az 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv köteles betartani. 

14. §
A  temetési  segély  alapjául  szolgáló  helyben  szokásos  temetési  költség 
összege 2009. évben 50.000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §
(1) A költségvetés végrehajtását a körjegyzőség köteles ellenőrizni, az éves 
ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a 
polgármester  a  zárszámadási  rendelettervezet  előterjesztésekor  köteles  a 
képviselő-testületet tájékoztatni.

(2)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  vezetője  köteles 
gondoskodni  a  saját  költségvetési  szerve  belső  ellenőrzésének 
megszervezéséről.

Záró és vegyes rendelkezések

16. §
Megadja a képviselőtestület a polgármesternek a felhatalmazást arra, hogy a 
2010.  évi  költségvetési  rendelet  hatálybalépéséig  2009.  évi  szinten 
gondoskodjon az átmeneti gazdálkodásról.

17. §
2009.  évben  az  e  rendelet  hatálybalépéséig  tartó  átmeneti  gazdálkodást 
elfogadja.

18. §
(1)  Ez a rendelet  a kihirdetést  követő napon lép hatályba.  Rendelkezéseit 
2009. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet módosítása a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.
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(3)  A  rendeletet  a  körjegyzőségi  hivatalban  lehet  megtekinteni,  melyre  a 
lakosság  figyelmét  az  önkormányzati  hivatal  épületén  kívül   elhelyezett 
hirdetőtáblán hirdetménnyel kell felhívni.

Fülesd, 2008. február 20.

Márton László s.k. Szabó István s.k. 
                 polgármester helyettesítő körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2009. február 26.

        Szabó István s.k.
    helyettesítő körjegyző
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Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal  az alábbi  határozatot  hozta a költségvetés  végrehajtásával 
kapcsolatosan:

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2009. (II. 25.) FKKT. számú

H  a  t  á  r  o  z  a  t  a 

A 2009. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről

I.

A Képviselő-testület:

Fülesd Községi Önkormányzat  2/2009. (II.  26.) FKKT. rendeletének 7. §-
ában foglaltak  alapján  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  hivatkozott 
rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott forráshiány fedezetére – 2009. 
évben  havi  ütemezéssel  –  5.000.000  Ft-ot  meg  nem  haladó  részletekben 
forráskiegészítő rövidlejáratú működési hitelt felvegyen.

 
II.

A Képviselő-testület:

1.) Fülesd  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  50/2008.  (XI.  26.)  KT. 
számú, Sonkád Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2008. (XI. 26.) 
KT. számú, Kölcse Önkormányzat képviselő-testülete a 47/2008. (11. 27.) 
KT.  számú,  határozatával  hagyta  jóvá  „A  Kölcsey  Ferenc  Általános  
Művelődési  Központ  Általános  Iskolájának  felújítása  és  az  iskola  
tornatermének  átépítése”  tárgyú  projekt  (azonosító  száma:  ÉAOP-
4.1.1/2F-2008-0071)  megvalósítására  irányuló  Konzorciumi 
Megállapodást.

2.) Az  1.)  pontban  rögzített  Konzorciumi  Megállapodás  3.4.  pontjában 
foglaltak  alapján,  a  Tagok  a  Projekt  megvalósításához  az  alábbi  saját 
pénzbeli  hozzájárulásukat  (önrész)  adják,  amelyek  összesen  a  Projekt 
elszámolható költségének 5 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:
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Tag neve hozzájárulás 
formája

hozzájárulás 
összege

részesedése a 
projekt elszámolható 
költségéhez képest 

(%)
1. Kölcse 

Önkormányzat
pénzbeli 12.397.404,-Ft 2,77 %

2. Sonkád 
Önkormányzat

pénzbeli 5.878.769,-Ft 1,31 %

3. Fülesd 
Önkormányzat

pénzbeli 4.119.137,-Ft 0,92 %

Összesen: 22.395.310,-Ft 5 %

3.) Fülesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 
Konzorciumi Megállapodásban rögzített – és jelen határozat 2.) pontjában 
is részletezett – pénzbeli hozzájárulást, mint saját forrást, 4.119.137,-
Ft összegben biztosítja az Önkormányzat költségvetésében.      

Fülesd, 2009. január 25.

Márton László  s. k. Szabó István s. k.
polgármester helyettesítő körjegyző

Tárgy: (2./  tsp.) Az  önkormányzati  tulajdonú  vízműből  szolgáltatott 
ivóvízért  és  az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemű 
csatornahálózatért  fizetendő  díjak  számításának  szabályairól 
rendeletalkotás.

Előadó: Márton László polgármester

Tanácskozási  joggal  meghívott:  Szatmári  Zoltán  a  közműszolgáltató  kft. 
Ügyvezetője.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.
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K i e g é s z í t é s:

Szatmári  Zoltán:  /kft.  Ügyvezetője/  A  rendelet  azt  a  sémát  tartalmazza, 
amelyet  alkalmazni  kell  a  szolgáltatási  díj  kalkulációja 
során,  az  ivóvízre  és  a  szennyvízre  külön-külön. 
Lényegében vannak általános, konkrét, közvetlen, közvetett 
költségek. Ezeket mindet számba veszik és indexálják. Ez 
azt jelenti, hogy a költségek tekintetében (pl.: energia) az 
előző  évit  korrigálják  a  KSH  által  megadott,  illetve 
prognosztizált  inflációval.  A  rendelet  megalkotása 
biztonságot és garanciát nyújt arra, hogy a kiszámított  és 
előterjesztett  szolgáltatási  díjak  azonos  elven  kerüljenek 
megállapításra.

H o z z á s z ó l á s o k:

Márton László: /polgármester/ A tűzcsapok felülvizsgálata megtörtént, de a 
hibásakat nem javították ki. Erre kér intézkedést.

Fülep László: /képviselő/ A szennyvízdíj többe kerül, mint az ivóvízé. Ezt 
nehéz  megmagyarázni  az  embereknek.  Ellenőrizni  kellene, 
hogy ki kötött rá engedély nélkül. 

Szatmári Zoltán: /kft. Ügyvezetője/ A tűzcsapok kijavítását külön egyeztetni 
fogják polgármester úrral. Kéri, hogy ebben üljenek le. 

Sajnos a szennyvíztelep veszteséggel működik. Az illegális rákötésekkel 
kapcsolatban szükséges a helyi rendelet megalkotása. Erről a 
napirendi pontot követően fogtájékoztatást adni.

Márton László: /polgármester/  Indítványozza  a  rendelet  megalkotását.  Ezt 
követően Szatmári úr tájékoztatást fog  adnia jelenlévőknek 
a  szennyvízteleppel és rákötésekkel kapcsolatban.

  
Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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3/2009. (II. 26.) FKKT.
r e n d e l e t e

Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért és az 
önkormányzati tulajdonú közüzemű csatornahálózatért fizetendő díjak 

számításának szabályairól.    

Sonkád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban: 
önkormányzat) –  az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. 
évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a  közműves  ivóvízellátásról  és  a  közműves  szennyvízelvezetésről  szóló 
többször  módosított  38/1995.  (IV.5.)  Korm.  rendeletben  foglaltakra  –  az 
önkormányzati  tulajdonú  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért  és  az 
önkormányzati  tulajdonú  közüzemű  csatornahálózatért  fizetendő  díjak 
számításának szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az  önkormányzati  tulajdonú  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz  (továbbiakban: 
ivóvíz) és az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű (továbbiakban: 
csatorna) szolgáltatásért az e rendelet 1. számú mellékletben elfogadott képlet 
alapján,  az  önkormányzat  által  évente  -  e  rendeletre  hivatkozással  -  külön 
rendeletben tételesen megállapított díjat kell fizetni.

2. §

Az 1. §-ban foglaltak szerint megállapított ivóvíz és csatornahasználat díjának 
beszedésére a mindenkori szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) jogosult.

3. §

(1)  Az  ivóvíz-és  csatornaszolgáltatás  díja  az  általános  forgalmi  adót  nem 
tartalmazza. Az ÁFA mértéke 20%.
(2)  A  vízterhelési  díjat  a  szolgáltató  e  rendelet  1.  számú  mellékletében 
elfogadott díjmechanizmus szerint, az önkormányzat által megállapított díjon 
felül  egységes  kiszámlázással  az  elvezetett  szennyvízmennyiség  arányában 
háríthatja a szolgáltatást igénybe vevőkre.
Az áthárításról az önkormányzat által évente e rendeletre hivatkozással külön 
rendeletben tételesen megállapított díjjal egyidejűleg kell rendelkezni.
(3)  Az ivóvíz díja  a  bekötési  vízmérő és  a  mellékvízmérő  alapján  történő 
számlázás költségeit is tartalmazza.
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(4)  Nem kell  díjat  fizetni  a  közműhálózaton lévő tűzcsapról  a  tűzoltáshoz 
felhasznált  vízért.  A  kizárólag  tüzivíz  ellátásra  szolgáló  csapok  listáját  az 
önkormányzat évente a szolgáltató listája alapján felülvizsgálja.
A kizárólag tüzivíz ellátásra szolgáló csapok listáját a szolgáltató az adott év 
június 30. napjáig adja át az önkormányzatnak.    

(5) Társasházak és lakásszövetkezetek esetében, amennyiben – mellékmérő 
hiányában  –  nincs  külön  mellékszolgáltatási  szerződés  a  szolgáltató  és  az 
ingatlan tulajdonosai vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó fogyasztók 
között,  a  fogyasztási  helyre  meghatározott  díjat  a  főmérő  alapján  a 
társasházközösség  illetve  a  lakásszövetkezet  fizeti.  A  szolgáltatót  pedig 
tájékoztatja az épületen belüli elszámolás módjáról.
(6)  Amennyiben  a  bekötési  vízmérőhöz  kapcsolódó  adott  fogyasztási  hely 
közös tulajdonban van, de az adott fogyasztási helyen sem társasháztulajdon, 
sem lakásszövetkezet nem jött létre, és – mellékmérő hiányában – nincs külön 
mellékszolgáltatási szerződés a szolgáltató és az ingatlan tulajdonosai vagy az 
ingatlant  egyéb jogcímen  használó  fogyasztók között,  a  fogyasztási  helyre 
meghatározott  díjat  a főmérő alapján a tulajdonosok – az (6)  bekezdésben 
foglalt tájékoztatás hiányában - egyenlő arányban fizetik.

4. §

(1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget vízmérővel, vízmérő 
hiányában  e  rendelet  2.  számú  mellékletét képező  átalánnyal  kell 
meghatározni.
(2)  A  csatornadíj  alapja  a  mért  szennyvízmennyiség,  mérés  hiányában  a 
csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül 
attól, hogy annak beszerzése honnan történik.

5. §

(1)  E  rendelet  1.  számú  melléklete alapján  kalkulált  víz-és  csatornadíj 
tervezetét  a  szolgáltató évente,  legkésőbb január hó 31.  napjáig köteles az 
önkormányzatnak átadni.
(2)  Amennyiben a  szolgáltató  által  az  önkormányzatnak benyújtott  víz-  és 
csatornadíj  tervezet  megfelel  az  e  rendelet  1.  számú  mellékletében 
foglaltaknak, az önkormányzat  az 1.  § szerinti  víz- és csatornadíjat  évente 
legkésőbb  február  hó  28.  napjáig  megállapítja,  és  erről  a  szolgáltatót 
haladéktalanul tájékoztatja. 
(3) Ha a szolgáltató által jelen rendelet 1. számú melléklete alapján kalkulált 
víz-  és  csatornaszolgáltatás  díját  az  önkormányzat  a  szolgáltató  által 
benyújtott tervezetben megjelöltnél indokolatlanul alacsonyabb mértékben
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állapítja  meg,  a  különbséget  kompenzáció  formájában  köteles  a 
szolgáltatónak  megtéríteni.  Abban  az  esetben,  ha  az  önkormányzat  jelen 
rendelet  3.  §  (4)  bekezdésében  megjelölt  tüzivíz  kedvezményen  kívül 
díjkedvezményt,  mentességet,  vagy  ingyenességet  állapít  meg,  a  felmerülő 
költségeket a szolgáltató számára az önkormányzat köteles megtéríteni.

6. §

Ez  a  rendelet  kihirdetésével  lép  hatályba,  rendelkezéseit  2009.  január  1. 
napjától kell alkalmazni. 

Fülesd, 2009. február 

Márton László s.k. Szabó István s.k.
                polgármester helyettesítő jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2009. február 26.

        Szabó István s.k.
    helyettesítő körjegyző
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1. számú melléklet a 3/2009. (II. 26.) FKKT. rendelethez

A víz-és csatornadíjak megállapításának díjmechanizmusáról a díj elemek 
felértékeléséről és a díjak meghatározásáról

Séma az ivóvíz-szolgáltatás fedezeti összegének megállapításához

80

Séma a csatorna-szolgáltatás fedezeti összegének megállapításához

Ivóvíz-szolgáltatás

Működési költségek

Anyagköltség, egyéb energia
Villamos energia
Igénybe vett szolgáltatások
 - pl. idegen javítás, karbantartás
 - hirdetés, reklám
 - oktatás, továbbképzés
 - telefonköltség
Egyéb szolgáltatások
 - hatósági díjak, illetékek
 - vízkészlet használati járulék
 - banki szolgáltatások díja
 - biztosítási díjak
Közvetlen bér
Személyi jellegű kifizetések
Járulékok
Működési költségek összesen
Anyagköltség, egyéb energia
Villamos energia
Igénybe vett szolgáltatások
 - pl. idegen javítás, karbantartás
 - hirdetés, reklám
 - oktatás, továbbképzés
 - telefonköltség
Egyéb szolgáltatások
 - hatósági díjak, illetékek
 - vízkészlet használati járulék
 - banki szolgáltatások díja
 - biztosítási díjak
Közvetlen bér
Személyi jellegű kifizetések
Járulékok
Egyéb ráfordítás

Általános költségek+egyéb ráfordítás összesen

Tőkeköltségek

Értékcsökkenés
180 napon túli követelések
Behajthatatlan követelések
Üzemi eredmény

Várható 
értékek bázis 

év 1-12. Hó (Ft)

Alkalmazott 
valorizációs 
indexek (%)

Tervértékek  
(Ft)

Általános 
költségek+egyéb 

ráfordítás
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Szennyvízelvezetés-tisztítás Tervértékek (Ft)

Működési költségek

Anyagköltség, egyéb energia
Villamos energia
Igénybe vett szolgáltatások
 - pl. idegen javítás, karbantartás
 - hirdetés, reklám
 - oktatás, továbbképzés
 - telefonköltség
Egyéb szolgáltatások
 - hatósági díjak, illetékek
 - banki szolgáltatások díja
 - biztosítási díjak
Közvetlen bér
Személyi jellegű kifizetések
Járulékok
Működési költségek összesen
Anyagköltség, egyéb energia
Villamos energia
Igénybe vett szolgáltatások
 - pl. idegen javítás, karbantartás
 - hirdetés, reklám
 - oktatás, továbbképzés
 - telefonköltség
Egyéb szolgáltatások
 - hatósági díjak, illetékek
 - banki szolgáltatások díja
 - biztosítási díjak
Közvetlen bér
Személyi jellegű kifizetések
Járulékok
Egyéb ráfordítás
pl. környezetterhelési díj

Általános költségek+egyéb ráfordítás összesen

Tőkeköltségek

Értékcsökkenés
180 napon túli követelések
Behajthatatlan követelések
Üzemi eredmény

Várható 
értékek bázis 

év 1-12. Hó (Ft)

Alkalmazott 
valorizációs 
indexek (%)

Általános 
költségek+egyéb 

ráfordítás



A díjelemek felértékelése

A  hatósági  ár  megállapításához  szükséges  tervezett  költségek  és 
ráfordítások  meghatározása  indexek  alkalmazásával  történik,  tehát  az 
aktuális év várható költségeit és ráfordításait szükséges felértékelni. Az 
alkalmazott felértékelési indexek a következő évi díjajánlások. 

A költségtételenként indexek:

A díjak meghatározása 

Miután a fedezeti összeg, tehát a tervezett költségek és ráfordítások, valamint 
az  elvárt  eredményhányad  és  egyéb  tényezők  meghatározásra  kerültek  a 
következő  lépés  az  átlagdíjak  meghatározása,  mind  az  ivóvíz-szolgáltatás, 
mind a szennyvízelvezetés-tisztítás területén. 

Az átlagdíjak meghatározása a fedezeti összeg, illetve a tervezett mennyiség 
hányadosának kiszámításával történik. 
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Költség és díjtételek  Árindexek megnevezése 

Anyagköltség 
Továbbfelhasználásra termelő  
ágazatok belföldi értékesítésének árindexe 

Energia 
-          Technológiai  
villamos energia 

-          Egyéb energia 
Közvetlen bér és járulékok  

Személyi jellegű kifizetések 
Igénybe vett szolgáltatások 
Egyéb szolgáltatások 

Fogyasztói árindex 
Ipari belföldi értékesítési árindex 

Energiatermelő ágazatok belföldi  
értékesítésének árindexe 

Reálkereset változás+Fogyasztói árindex 

Ipari belföldi értékesítési árindex 

Alapdíjak 



2. számú melléklet a 3/2009. (II. 26.) FKKT. rendelethez 

Lakó- és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető 
átalánymennyiségei

 1.   beépített ingatlanok (telkek)  
  1.1  udvari csappal  40 l/fő/nap
  1.2  épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal  60 l/fő/nap
  1.3  mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  75 l/fő/nap
  1.4  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal  65 l/fő/nap
  1.5  mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel  80 l/fő/nap
  1.6  épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel  95 l/fő/nap
  1.7  épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, 

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
 120 l/fő/nap

  1.8  mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai 
áramfelvételes vízmelegítővel

 150 l/fő/nap

  1.9  mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott 
fűtésű egyedi vízmelegítővel

 180 l/fő/nap

 2.   házikert locsolás  
   az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-

ának alapulvételével
 

1 l/m2/nap
 3.   gépkocsimosás (tömlővel)  400 l/szgk/hó
 4.   állatállomány itatása számos állatonként  40 l/db/nap
 5.   közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben 

lakók száma szerint
 30 l/fő/nap

 6.   a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, 
házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított 
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-
szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani
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A  napirendi  pontot  követően  Szatmári  Zoltán  ügyvezető  a  következő 
tájékoztatást adja:

- Több  településen  rendeletet  alkottak  a  szabálytalan  víz-  és 
csatornahasználatról. Ennek tervezetét megküldte a jegyző úrnak. Jó lenne, 
ha itt is megalkotnák ezt a rendeletet. Ez lenne az alapja az ellenőrzésnek 
és a szankciók alkalmazásának.

- Kölcse szennyvíztelep veszteségesen működik. Ennek az az oka, hogy a 
kapacitása  mindössze  120  m3/nap.  Legalább  260  m3/napra  történő 
bővítése lenne szükséges. A terveket elkészítették 1.920.00,-Ft összegben.
2014-ig  kellene  a  beruházást  elvégezni  a  hatóság  felé  leadott  ütemterv 
szerint. Tudni kell, hogy jelenleg vízterhelési bírságot fizet a szolgáltató, 
ami 65,-Ft/m3. Ennek a díjban történő érvényesítés 93 %-os áremelkedést 
jelentene. 
A  tervek  szerint  a  beruházás  mintegy  93  millió  forint  lenne.  A 
szennyvízterhelési  bírság  5  évre  18  millió  forint,  ami  felhasználható  a 
beruházásra.  A  maradék  65  millió  forintot  a  három  önkormányzatnak 
kellene közösen állni 5 év alatt. 

Szabó István: /helyettesítő körjegyző/ Kölcsében is napirenden volt a téma. A 
gond az, hogy Európai Uniós pályázatot nem 
lehet igénybe venni, mivel a települések nem 
szerepelnek  a  jogszabályban  megállapított 
feltételek  települési  jegyzékében.  Régiós 
pályázatnál  a  minimálisan  megállapított 
beruházási költség 300 millió forint. Hasonló 
problémái  vannak fehérgyarmatnak is.  Meg 
kell  nézni  a  pályázati  kiírást,  hogy  ad-e 
lehetőséget  társulás  létrehozására. 
Amennyiben  igen,  egyeztetni  kell 
Fehérgyarmattal  közös  pályázat 
előkészítésében. 

Márton László:  /polgármester/   Az elhangzottak  alapján  kell  előkészíteni  a 
beruházást.  Megköszöni  a  tájékoztatót. 
Felkéri  Szatmári  Zoltán  ügyvezetőt,  hogy 
járjon utána a pályázati lehetőségnek, s ezt 
követően  fognak  egyeztetni  az  érintett 
önkormányzatok polgármesteri. 
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Tárgy: (3./ tsp.) A 2009. évi víz- és csatornadíj megállapítása.

Előadó: Márton László polgármester

Tanácskozási  joggal  meghívott:  Szatmári  Zoltán  a  közműszolgáltató  kft. 
Ügyvezetője.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Fülesd Községi Önkormányzat
4/2009. (II. 26.) FKKT.

r e n d e l e t e

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló 10/2004. /V. 3./ FKKT. rendelet 
módosításáról

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselőtestülete  az  árak  megállapításáról 
szóló 1993. évi CIV. törvénnyel módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§-
ában  foglalt  felhatalmazás  alapján  eljárva,  az  önkormányzati  tulajdonú 
közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvízért,  a  közüzemi  csatornamű 
használatáért  fizetendő  díjak  megállapításáról,  a  díjalkalmazás  feltételeiről 
szóló  10/2004.  /V.  3./  FKKT.  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet) 
módosításáról:

1. §

A  Rendelet 1. számú melléklet helyébe e rendelettel megállapított  1. számú 
melléklet lép.

2. §

(1) Ez  a  rendelet  2009.  március  1  napján  lép  hatályba  .  A  rendelet 
hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  1/2008.  /I.  24./  FKKT 
rendelet.
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(2)  A rendeletet az önkormányzati hivatalban lehet megtekinteni, melyre a 
lakosság  figyelmét  az  önkormányzati  hivatal  épületének  előterében  és  a 
település forgalmasabb pontjain elhelyezett hirdetményekkel kell felhívni.

Fülesd, 2009. február 25.

Márton László s.k Szabó István s.k.
  polgármester helyettesítő körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2009. február 26.

        Szabó István s.k.
    helyettesítő körjegyző

1. számú melléklet a 4/2009. (II. 26.) FKKT. rendelethez

A 10/2004.(V. 3.) FKKT. rendelet 1. számú melléklete

Az  önkormányzati  tulajdonú  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz 
szolgáltatás és szennyvízelvezetés-tisztítás díjáról

1./ IVÓVIZ:

                         Lakossági                                    210,-Ft + ÁFA/m3

                         Közületi 266,-Ft + ÁFA/m3

                         Minden fogyasztó részére 385,-Ft + ÁFA/hó alapdíj

2./ SZENNYVIZ:

                       Lakossági                                    221,-Ft + ÁFA/m3

                       Közületi 306,-Ft + ÁFA/m3

Minden fogyasztó részére 100,-Ft + ÁFA/hó alapdíj
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Tárgy: (4./  tsp.) A Felső-Tisza  Vidéki  Gyermekjóléti  és  Szociális 
Intézményfenntartó  Társuláshoz  történő  csatlakozás 
elfogadása, a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2009. (II. 25.) FKKT. számú

H  a  t  á  r  o  z  a  t  a 

Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról, a Felső-Tisza Vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

I.
A Képviselő-testület

1. Elfogadja  Nábrád  Község  Önkormányzatának  és  Kérsemjén  Község 
Önkormányzatának csatlakozását a Felső- Tisza Vidéki Gyermekjóléti és 
Szociális  Intézményfenntartó  Társuláshoz,  a  jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás,  a  támogató  szolgáltatás  és  a  házi  segítségnyújtás 
feladatok ellátására, 2009. április 16-i hatállyal. 

2. Felhatalmazza a  polgármestert  a  társulási  megállapodás  módosításának 
aláírására.

II.
A Képviselő-testület

1. A  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának  III.  fejezet  8.  pont  Belső  ellenőrzési  feladtok  
szövegezését az alábbi szövegezésre módosítja: 

„A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az  
államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII  törvény,  valamint  a  
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kor.  
rendelet lapján gondoskodik a belső ellenőrzés megszervezéséről. A 
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Társulás e feladat ellátását saját munkaszervezete útján, külső erőforrás  
bevonásával biztosítja. 
A  feladatellátáshoz tartozó  települések jegyzékét  a  8.  számú  melléklet  
tartalmazza.”
   

2. A Társulási Megállapodás 8. számú mellékletét módosítja az alábbi 
szövegezésre:

„A  belső  ellenőrzési  feladatokhoz  tartozó  települések:  A  Felső-Tisza  
Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 49 települése.”

Fülesd, 2009. január 25.

Márton László  s. k. Szabó István s. k.
polgármester helyettesítő körjegyző

Márton  László:  /polgármester/  A  Képviselő-testület  a  nyilvános  ülés 
napirendjét  megtárgyalta.  Bejelenti,  hogy  zárt  ülésen  folytatják  a  munkát 
egyedi hatósági ügyek tárgyalásával. 

k.m.f.

Márton László  Szabó István 
   polgármester  helyettesítő körjegyző
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