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    I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.  Előzmények

a.) Az árak megállapításáról  szóló,  többször  módosított  1990. évi  LXXXVII.  törvény az 
önkormányzati  tulajdonú  víziközműből  származó  ivóvíz-szolgáltatás  és 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díját hatósági árnak jelöli ki, melynek 
megállapítója a települési önkormányzat képviselő-testülete.

b.) E  Díjképzési  Szabályzat  a  Zrt-ben  tulajdonos  önkormányzatok  között  létrejött 
„Együttműködési  Szerződés”-ben  részes  települések  területén  érvényes  szolgáltatási 
díjak képzésének szabályait rögzíti, és az „Együttműködési Szerződés” 3. sz. mellékletét 
képezi.

c.) A Zrt-ben tulajdonjoggal nem rendelkező,  illetve az „Együttműködési  Szerződés”-ben 
nem részes  önkormányzatok  területére  a  szolgáltatási  díjat  (hatósági  díjjavaslatot)  az 
Igazgatóság alakítja ki, amit a település víz- és csatornaszolgáltatásának tényleges teljes 
önköltsége és az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. 
törvény 8. § (1) bekezdés szerint a működéshez szükséges nyereség figyelembevételével 
kell meghatározni. 

2. A díjrendszer alapvető meghatározói

a.) A társasági és önkormányzati érdekek megfelelő összhangjának megteremtése, érvényre 
juttatása  érdekében  a  Közgyűlés  kéttényezős  és  háromkategóriás  vízdíjrendszert, 
valamint  egytényezős  önköltségi  elven  nyugvó  csatorna-szolgáltatási  díjrendszert 
alkalmaz.

b.) A  vízszolgáltatásnál  a  tulajdonos  önkormányzatok  szolidaritási  elvet  érvényesítenek 
azzal a megkötéssel, hogy az egy műszaki rendszeren lévő települések esetében azonos 
díjat, míg a szennyvíz-szolgáltatásnál a helyi önköltségen alapuló díjakat alkalmaznak.

c.) A  Zrt.  tulajdonosai  a  díjrendszeren  keresztül  érvényesíteni  kívánják  mind  a  teljes 
költségmegtérülés, mind a költséghatékonyság elvét. 

d.) A díjrendszernek biztosítani  kell  úgy a  vízágazat,  mint  a  csatornaszolgáltatási  ágazat 
rentabilitását a keresztfinanszírozás kizárásával.

e.) A teljes költségmegtérülés elvének érvényesítését a csatornaszolgáltatásnál a szolidaritási 
elvek egységes szabályozását, a két ágazat között a keresztfinanszírozás megszüntetését 3 
év átmeneti időszak alatt folyamatosan, arányosan és fokozatosan kell megvalósítani.

f.) A víz- és csatornadíjak képzésénél a tényleges önköltségi adatokat kell érvényesíteni. A 
tényleges  önköltségek  meghatározását  a  társaság  Önköltség  Számítási  Szabályzatának 
előírásai  alapján kell  elvégezni.  (Az Önköltség  Számítási  Szabályzat  jelen Díjképzési 
Szabályzat mellékletét képezi.)
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3.  Fogalom meghatározások

Jelen  szabályzatban  használt  fogalmak  az  „Együttműködési  Szerződésben”  meghatározott 
fogalomértelmezésnek megfelelően kerültek alkalmazásra.

II. FEJEZET
      A DÍJAK KÉPZÉSE

1. A díjak felépítése

1.1. Vízdíjak felépítése

A Békés Megyei Vízművek Zrt. a szolgáltatási területén kéttényezős díjat alkalmaz. A vízdíj 
felépítése a következő:

alapdíj + fogyasztástól függő vízdíj

1.2. Csatornaszolgáltatási díjak felépítése

A  tulajdonos  önkormányzati  érdekek  szükséges  összhangjának  megteremtése,  érvényre 
juttatása érdekében, valamint annak egyértelmű és direkt ösztönzésére, hogy a fogyasztók 
szennyvízhálózati rákötése rövid időn belül elérje a maximumot, és a település minden olyan 
szükséges  intézkedést  megtegyen,  amelynek  következtében  a  költségek  a  lehetséges 
legalacsonyabb  szintre  csökkennek,  a  Közgyűlés  a  települési  tényleges  önköltséghez 
igazodó egytényezős csatornaszolgáltatási díjrendszert alkalmaz. A csatornaszolgáltatási díj 
díjszerkezeti felépítése a következő:

fogyasztástól függő díj

2. Díjelemek

2.1.Az alapdíj

Az alapdíj a víziközmű szolgáltatás állandó költségeinek (a fogyasztás nagyságához mért, a 
beépített, illetve a beépíthető vízmérőmérettől függő) részbeni megtérítését szolgáló díjelem. 
Az állandó költségekből az alapdíjnak fedeznie kell – többek között - a vízmérő leolvasás, a 
számlázás, a díjbeszedés és a vízmérő hitelesítés költségeit. 

2.2. A fogyasztott mennyiségtől függő díjak

2.2.1. A fogyasztott mennyiségtől függő vízdíjak

A közműves  ivóvízellátás  esetén  a  díjfizetés  alapja  a  vízmérőn  mért  mennyiség.  Az 
ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.

Bekötési  vízmérő  hiányában  átalány  felszámításával  vagy  műszaki  számítással, 
mellékmérő hiányában az önkormányzati rendelet szerinti átalánnyal kell meghatározni a 
díjfizetés alapjául szolgáló vízmennyiséget.
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A  működési  hányad  meghatározásánál  a  szolidaritási  elv  úgy  érvényesül,  hogy  az 
középértékű vízdíjtól az egyes tulajdonos települések (műszakilag egységes rendszerek), 
helyi önköltségeinek szórása alapján térnek el a következők szerint:

Átlag alatti Intervallumon belüli Átlag feletti
önköltségű önköltségű önköltségű
települések* települések** települések***
-10 0 +10

*     az átlagtól -20%-nál nagyobb mértékben eltérő települések
**   az átlagtól ±20%-nál kisebb mértékben eltérő települések
*** az átlagtól +20%-nál nagyobb mértékben eltérő települések

Annak  kiküszöbölésére,  hogy  egyes  települések  (műszakilag  egységes  rendszerek) 
évenként  az  egyes  díjkategóriák  között  „váltsanak”,  így  áraik  elfogadhatatlan 
„ugrálásnak”  legyenek  kitéve,  a  díjkategóriákba  sorolásukat  a  megelőző  3  év 
átlagönköltségéhez való viszonyításuk alapján kell megállapítani.

Az  üzemeltető  a  vízszolgáltatással  összefüggésben  felmerült,  indokolt  működési 
költségeinek,  továbbá  a  szükséges  pótlások,  felújítások,  valamint  nyereség  mértéke 
alapdíjak által meg nem térülő részének fedezetére a fogyasztással arányos díjat szed.

2.2.2. Csatorna-szolgáltatási díjak

A csatorna-szolgáltatási díjfizetés alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában pedig 
az  adott  helyen  fogyasztott  (számlázott)  a  locsolási  kedvezménnyel  csökkentett 
vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik.

Az  üzemeltető  a  csatornaszolgáltatással  összefüggésben  felmerült,  indokolt  működési 
költségeinek, továbbá az önkormányzat által meghatározott bérleti díj, valamint a nyereség 
fedezetére a megállapított kibocsátott szennyvíz mennyiséggel arányos díjat szed.

3. A díjak meghatározása

3.1. Vízdíjak

3.1.1. Alapdíj

A beépített, vízmérő méretétől és fogyasztói szegmenstől függő alapdíjat a Békés Megyei 
Vízművek  Zrt.  Közgyűlése  3 évre  határozza  meg  és  ajánlja  elfogadásra  a  tulajdonos 
önkormányzatoknak. 

Azokon a fogyasztási helyeken, ahol több mellékvízmérő van felszerelve, a legnagyobb 
vízmérőméret  alapján kell  az alapdíjat  1 db vízmérő után megállapítani.  Az e módon 
meghatározott alapdíjat 3 évenként felül kell vizsgálni.
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3.1.2. A fogyasztástól függő díj

A közműves  ivóvízellátás  esetén  a  díjfizetés  alapja  a  vízmérőn  mért  mennyiség.  Az 
ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó.

Ennek értelmében a fogyasztástól függő díjnak tartalmaznia kell:
• a működési hányadot, beleértve a vízbázis-védelem költségeit is
• a közművagyon bérleti díját 
• a magas értékesítési különbözet miatt számított hányadot
• a tervezett nyereséget

A fogyasztástól függő díj meghatározásának algoritmusa a következő:

Df = (Mh + Bm + Bö) x Tny

Df = (Mh + Bm + Bö) x (1+ Tny)

(*módosítva a 2008. szeptember 26-ai közgyűlésen elhangzottak alapján)

ahol:

Df = fogyasztástól függő díj (Ft/m3)
Mh = működési hányad (Ft/m3)
Bm = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3)
Bö = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m3)
Tny = tervezett nyereség (%)

3.1.2.1. A működési hányad meghatározása

A  Békés  Megyei  Vízművek  Zrt.,  szolgáltatási  területén  a  regionális  rendszerek 
dominanciája,  a jövőbeni rekonstrukciós igények hasonlósága miatt  háromkategóriás 
működési hányadot alkalmaz.

A három kategória kialakítását a 3. év után felül kell vizsgálni, hogy az akkor aktuális 
költségviszonyok milyen kategóriaváltoztatással érvényesülhetnek a legjobban.

Az  egyes  kategóriákhoz  tartozó  díjak  emelését  évente  az  úgynevezett  strukturált 
árindexszel kell meghatározni.
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Előző évi működési díj kategóriánként (Ft/m3) x strukturált árindex = új működési díj (Ft/m3)

A strukturált árindex a következő

I = 0,4
2

B
B0

+ 0,2
1

W
W0

+ 0,3
7

I
T

ahol:

I = strukturált árindex, együtthatós formában,
B0, B = a bázis bér és a tervezett bér – terheivel együtt (Ft/év),
W0, W = a bázis és a tervezett villamos-energia ár (Ft/kWh),
IT        = a KSH szerinti hivatalos termelői árindex, együtthatós 

formában (az ipari termelés belföldi értékesítésének 
árindexe),

A strukturált árindex elemeit, illetve azok súlyait 3 évenként felül kell vizsgálni. 
Amennyiben  a  tárgyév  gazdasági  környezetében  olyan,  előre  nem látható  esemény, 
változás következik be, amelynek az árra gyakorolt hatása a fenti képlettel nem vehető 
figyelembe,  úgy  a  tárgyévet  követő  esztendőben  az  ebből  eredő  költségeket  is 
számításba kell venni.

3.1.2.2. Közművagyon bérleti díja

Az  önkormányzat  képviselő-testülete,  mint  árhatóság,  egyúttal  a  víziközmű  vagyon 
tulajdonosa a hatósági díjban bérleti  díjat  is figyelembe vesz, amely a rendeletalkotás 
során  oly  módon  valósul  meg,  hogy a  társaság  díjjavaslatában  a  bérleti  díjat  csak  a 
minimum szint erejéig veszi figyelembe, melynek megfelelően magasabb összegű bérleti 
díj igénye esetén a bérleti díj különbözet összegével a javasolt díjat megemeli. A bérleti 
díjat a tulajdonos települések szabad akaratából önkéntesen létrehozott csoportja külön 
szabályozás  alapján,  rekonstrukciós  együttműködés  keretében,  közösen  is 
megállapíthatja. 

3.1.2.3. Magas értékesítési különbözet

A településen jelentkező tartósan magas értékesítési különbözet esetében az Igazgatóság 
javaslatot  tesz  az  árhatóság  felé  a  díjképzési  szabályzat  szerint  megállapított 
díjkategóriáktól eltérő, magasabb díjkategóriára. 

Ennek feltételei a következők:
- az értékesítési különbözet mértéke 5% százalékpontnál nagyobb mértékben 

meghaladja a társasági átlagot, 
- az  átlagot  meghaladó  értékesítési  különbözet  oka  bizonyítható  módon  a 

hálózat elöregedéséből, a rekonstrukció elmaradásából származik,
- az  Üzemeltető  által  javasolt  rekonstrukciós  tervet  az  önkormányzat 

elutasítja, illetve nem kezdi el megvalósítani.
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A település értékesítési különbözetét az adott év díjmegállapítását megelőző három év 
számtani átlagának figyelembevételével kell megállapítani, és ezt kell viszonyítani a Zrt. 
megegyező  évekre  szóló  értékesítési  különbözet  átlagához.  Amennyiben  az  adott 
település értékesítési különbözetének három éves átlaga magasabb a Zrt. átlagnál, úgy a 
díjkategória besorolásnál egy kategóriával magasabb kategóriába kell sorolni a települést. 
A  magas  önköltségű,  és  emiatt  a  III-as  kategóriába  besorolt  települést  -  az  előzőek 
figyelembevételével - a III-as kategóriát további 10%-kal meghaladó külön kategóriába 
kell besorolni. 

3.1.2.4. Tervezett nyereség

A Társaság üzleti terve határozza meg.

3.2. Csatornadíjak

A  csatornaszolgáltatási  díjképzés  az  előző  évi  tényleges  működési  költségek 
figyelembevételével történik. 

Keresztfinanszírozást a két ágazat között nem alkalmaz a társaság. 

3.2.1. Fogyasztástól függő díj

A fogyasztástól függő díj az alábbi összetevőket tartalmazhatja:
• működési hányad
• közművagyon bérleti díja
• szolidaritási hányad
• tervezett nyereség

Df = (Mh + Bm + Bö + Szh) x 1 +  Tny

Df = (Mh + Bm + Bö) x (1 +  Tny) + Szh

(*módosítva a 2008. szeptember 26-ai közgyűlésen elhangzottak alapján) 

ahol:

Df = fogyasztástól függő díj (Ft/m3)
Mh = működési hányad (Ft/m3)
Bm = minimum bérleti díj az együttműködési szerződés szerint (Ft/m3)
Bö = az önkormányzat által meghatározott bérleti díj (Ft/m3)
Szh = szolidaritási hányad, a három éves átmeneti időszakban alkalmazva (Ft/m3)
Tny = tervezett nyereség (%)

3.2.1.1. Csatorna szolgáltatási díjak működési hányadának megállapítása.
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A díjak megállapításának időszakában csak az előző évről  áll  rendelkezésre  tényadat, 
ezért a díj meghatározásául szolgáló ismert előző évi tényleges költségeket indexálni kell 
a strukturált árindex alapján.

Új működési díj(Ft/m3)=
Előző évi települési teljes önköltség (Ft/m3) x strukturált árindex

A strukturált árindex (árképlet) a következő

I = 0,42 B
B0

+ 0,21 W
W0

+ 0,37 IT

ahol:

I = strukturált árindex, együtthatós formában,
B0, B = a bázis bér és a tervezett bér – terheivel együtt (Ft/év),
W0, W = a bázis és a tervezett villamos-energia ár (Ft/kWh),
IT        = a KSH szerinti hivatalos termelői árindex, együtthatós 

formában (az ipari termelés belföldi értékesítésének 
árindexe),

A strukturált árindex elemeit, illetve azok súlyait 3 évenként felül kell vizsgálni. 
Amennyiben  a  tárgyév  gazdasági  környezetében  olyan,  előre  nem  látható  esemény, 
változás következik be, amelynek az árra gyakorolt hatása a fenti képlettel nem vehető 
figyelembe, úgy a tárgyévet követő esztendőben az ebből eredő költségeket is számításba 
kell venni

3.2.1.2. Közművagyon bérleti díja

Az  önkormányzat  képviselő-testülete,  mint  árhatóság,  egyúttal  a  víziközmű  vagyon 
tulajdonosa a hatósági díjban bérleti díjat is figyelembe vesz. A bérleti díj nagyságának 
meghatározásakor  a  tulajdonos  település  önálló  döntése  alapján  a  víziközmű  vagyon 
felújítási  és  pótlási  szükségletét  kell  szem  előtt  tartani.  A  bérleti  díjat  a  tulajdonos 
települések  szabad  akaratából  önkéntesen  létrehozott  csoportja  külön  szabályozás 
alapján, rekonstrukciós együttműködés keretében, közösen is megállapíthatja. 

3.2.1.3. Tervezett nyereség

A Társaság üzleti terve határozza meg.
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III. FEJEZET
DÍJKEDVEZMÉNYEK ÉS EGYÉB DÍJAK

1. Víz és csatornadíjak

Az  árak  megállapításáról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXXXVII.  törvény  a 
hatósági díjat maximált legmagasabb díjként határozza meg. Attól lefelé el lehet térni, mely 
eltérést az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a lakossági és az önkormányzati díjak 
megállapításánál az önkormányzat és a Zrt. közötti szerződés rögzíti.

A tulajdonos Önkormányzatok az alábbi díjkategóriák szerint határozzák meg a díjakat.

• Önkormányzati díj
• Lakossági díjak
• Hatósági díjak
• Nagyfogyasztói díjak 

A díjkategóriák közötti eltéréseket (arányokat) úgy kell meghatározni, hogy a mindenkori, 
cégszinten tervezett éves árbevétel ne sérüljön.

2. Szolgáltatás jogellenes igénybevétele

A  szolgáltatás  jogellenes  igénybe  vétele  esetén  a  Zrt.  a  jogellenes  igénybe  vétel 
időpontjától, de legfeljebb öt évre visszamenőleg jogosult a fogyasztás idején érvényes évi 
hatósági díjat, valamint a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani és megkövetelni.

IV. FEJEZET
A NAGYFOGYASZTÓK IRÁNYÁBA ALKALMAZOTT VÍZ- ÉS 

CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

A nagyfogyasztók irányába alkalmazott díjakat az adott település önkormányzata határozza 
meg úgy, hogy az nem eredményezhet veszteséges üzemeltetést a település szintjén. Ezen 
feltétel teljesülését a Felügyelő Bizottság és a Társaság könyvvizsgálója ellenőrzi a díjak 
bevezetése előtt és azok alkalmazása során.

V. FEJEZET
A DÍJKÉPZÉS ELLENŐRZÉSE, ÉVES DÍJJAVASLAT MEGTÉTELE AZ

ÁRHATÓSÁGNAK

1. A  Társaság  Igazgatósága  által  a  jelen  díjképzési  szabályzat  előírásai  szerint  elkészített 
díjjavaslatot a Felügyelő Bizottság és a Társaság könyvvizsgálója ellenőrzi. Az ellenőrzésnek 
ki kell terjednie a díjképzés minden fontos elemére, a helyi önköltségek felülvizsgálatára, a 
díjkategória  besorolásra,  a  szolidaritási  elv  és  a  keresztfinanszírozás  3  éves  lebontásának 
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folyamatosságára,  arányosságára és fokozatosságára. A Felügyelő Bizottság és a Társaság 
könyvvizsgálója  ellenőrző  munkáján  keresztül  kontrollálja  a  Díjképzési  Szabályzatban 
lefektetett főbb alapelvek érvényesülését.

2. A  Díjképzési  Szabályzat  szerint  kialakított  és  a  Felügyelő  Bizottság  és  a  Társaság 
könyvvizsgálója által leellenőrzött hatósági díjjavaslatot általános esetben az Igazgatóság az 
érintett évet megelőző év október 31-ig teszi meg, melyet az önkormányzat árrendelet útján 
január 1-vel léptet életbe.

3. Amennyiben a települési önkormányzat képviselő-testülete, mint árhatóság az ajánlott helyi 
ár alatt állapít meg díjat, az a társaság részére kötelezően alkalmazandó hatósági ár. Ebben az 
esetben  az  Igazgatóság  60  napon  belül  kezdeményezni  köteles  az  „Együttműködési 
Megállapodás” illetve az Ártörvény szerinti eljárást.

4. Amennyiben a települési önkormányzat képviselő-testülete, mint árhatóság az ajánlott helyi 
ár felett állapít meg díjat, a magasabb díj és az ajánlott díj közötti különbözet a települést 
illető  bérleti  díj  fedezeteként  értelmezendő.  Ezt  a bérleti  díjat  az Üzemeltető elszámolása 
alapján a tulajdonos önkormányzat leszámlázza. A Társaság az így leszámlázott bérleti díjat 
az erre vonatkozó megállapodás alapján megfizeti az önkormányzatnak. 

VI. FEJEZET
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Jelen  díjképzési  szabályzatot  először  a  2009.  évi  díjak meghatározásánál  kell  alkalmazni.  A 
díjképzési  szabályok  egyes  elemeinek  alkalmazása  három  év  átmeneti  időszak  után  válik 
teljessé. Ennek oka az a szándék, hogy a jelentős változások ne okozzanak törésszerű hatást, 
valamint az, hogy legyen elegendő idő megtenni az intézkedéseket és így mérsékelni a fajlagos 
költségeket  a  csatornaszolgáltatási  díjakat  meghatározó  helyi  költségek közül  azok esetében, 
amelyek  intézkedésekkel  (rákötések  számának  növelése,  műszaki  intézkedések  megtétele) 
csökkenthetők.

A  díjképzési  szabályzat  életbe  lépésének  első  évében,  2009.  évben  az  induló  vízdíjaknál  a 
számítások  során  a  2008.  évi  díjakból  és  a  2007.  évi  ágazati  (víz-,  szennyvízágazatok) 
költségekből kell kiindulni. A vízdíjjavaslat meghatározásánál már az induló évben figyelemmel 
kell lenni a víz- és szennyvízdíjak közötti árolló fokozatos csökkentésére.

1. Az átmeneti  időszak alatti  fokozatos  önköltségi  alapú csatorna szolgáltatás  díjainak 
megállapítására vonatkozó rendelkezések

Legmagasabb csatorna szolgáltatási díjak meghatározása:

• Az átmeneti időszak első évében, 2009-ben: a társasági átlagos fajlagos csatorna 
szolgáltatási teljes önköltség 125%-ában meghatározott díj.

• Az  átmeneti  időszak  második  évében,  2010-ben: a  társasági  átlagos  fajlagos 
csatorna szolgáltatási teljes önköltség 150%-ában meghatározott díj.
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• Az átmeneti  időszak  harmadik  évében,  2011-ben: a  társasági  átlagos  fajlagos 
csatorna szolgáltatási teljes önköltség 175%-ában meghatározott díj.

• A negyedik évben, 2012-ben megszűnik a korlát.

*(módosítva a 60/2008. (IX. 26.) számú közgyűlési határozat alapján)

2. Szolidaritási díjhányad meghatározása

A  legmagasabb  csatorna-szolgáltatási  díj  feletti  önköltségű  településeken  jelentkező 
forrásigény és az előző évi – a tulajdonos településeken leszámlázott - összes szennyvíz 
mennyiségének hányadosaként meghatározott díj. 

3. Szolidaritási fedezet képzése

A csatornaszolgáltatási díjakba a három év átmeneti időszakban minden önkormányzat az 
előző évi társasági átlagos fajlagos önköltség meghatározott %-ának megfelelő díjhányadot 
alkalmaz,  amelyet  a  Társaság  modellszámításokkal  oly  módon  határoz  meg,  hogy  az 
fedezetet nyújtson az 1. pont szerinti limit erejéig biztosított szolidaritás pontosításához.
A szolidaritási fedezetigény minden településen a megállapított díjkalkulációjába beépül, 
függetlenül annak önköltségétől.

4. Keresztfinanszírozás leépítése

A  jelen  szabályzat  szerint  meghatározott  szennyvízdíjakat  az  átmeneti  időszakban  a 
keresztfinanszírozás  fokozatos  megszüntetése  okán  úgy  kell  eltéríteni,  hogy  a 
díjmérséklés  összege  a  három  év 2011.  december  31.  napjáig alatt fokozatosan, 
arányosan csökkenjen, és a negyedik 2012. évre szűnjön meg. 

* (módosítva a 50/2008. (IX.26.) számú közgyűlési határozat alapján)

5. A szolidaritás alkalmazása 

A szolidaritási  alapból  a legmagasabb díjak feletti  költségek fedezését kell  biztosítani 
azoknál a településeknél, ahol a település az alábbi feltételeknek eleget tett.

• Az átmeneti időszak első évében, 2009-ben: a csatorna rákötési arány eléri a 60%-
ot 

• Az átmeneti időszak második évében, 2010-ben: a csatorna rákötési arány eléri a 
70%-ot 

• Az átmeneti időszak harmadik évében, 2011-ben: a csatorna rákötési arány eléri a 
80%-ot 

* (módosítva a 2008. szeptember 26-ai közgyűlés döntése alapján)

6. A magas értékesítési különbözet miatti szankcionális besorolást első alkalommal 2012. évben 
kell alkalmazni. A 2009-2011. években a szankcionális besorolást – az alkalmazás 2012-ig 
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történő  mellőzésével  –  meg  kell  állapítani  az  érintett  önkormányzatok  figyelemfelhívása 
érdekében.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a szabályzat 2009. január 1. napján lép hatályba.

2. A  Békés  Megyei  Vízművek  Rt.  Közgyűlésének  28/2004.  (11.05.)  sz.  határozata  a  jelen 
határozat életbe lépésével hatályát veszti.

3. Amennyiben a gazdasági környezetben bekövetkező változások miatt a díjképzési szabályzat 
alkalmazása a részvénytársaság rentábilis gazdálkodását veszélyezteti, az igazgatóság köteles 
a szükséges intézkedéseket megtenni, adott esetben pedig rendkívüli közgyűlés összehívását 
kezdeményezni.
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