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A határozat száma: 5229/2015
Tárgy: Tiszaalpár település vonatkozásában eljárás felűiggesztésének megszüntetése és jóváhagyó
határozat
A Magyar Energetikai és Közmú-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a
továbbiakban: Hivatal) a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét,

Izsáki út 13. képviseli: Kurdi Viktor vezérigazgató; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult,
korábban nem nyújtott víziközmú-szolgáltatás (közműves szennyvízelvezetés és -szolgáltatás, a
továbbiakban: ideiglenes szolgáltatás) díjának (a továbbiakban: átmeneti díj) megállapítására
irányuló eljárásban meghozta a következó

1. VÉGZÉST.
A Hivatal a KSFO 2015/190 (2015) ügyiratszámon folyamatban lévó, ideiglenes szolgáltatás átmeneti
díjának megállapítására irányuló eljárás

felfüggesztését megszünteti.

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, kizárólag az eljárás során hozott határozat, ennek
hiányában az eljárást megszüntetó végzés ellenijogorvoslattal támadható meg.

11. HATÁROZATOT.
A Hivatal Tiszaalpár településen az ideiglenes szolgáltatás vonatkozásában a kérelemben foglaltak
alapján az alábbiak szerint

állapítja meg
az átmeneti díjakat:

Nettó ala dí' Ft/hó
Vízméró mérete
NA 13-NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150

F 1.1 ÁT Á q H 1 7 TONRÁG

•

Nem lakossá i
109 Ft/hó
166 Ft/hó
347 Ft/hó

Lakossá
98 Ft/hó
149 Ft/hó
312 Ft/hó

485 Ft/hó
872 Ft/hó

436 Ft/hó
784 Ft/hó

1 133 Ft/hó

1 019 Ft/hó

2 618 Ft/hó

2 356 Ft/hó
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NA 200

8 556 Ft/hó

7 700 Ft/hó

Fo aszússal arán os nettó (If Ft/m )
Lakossá i díj
Intézményi díj

287 Ft/m3
358 Ft/m3

Vállalkozói dí'

358 Ft/m3

Az Ügyfél a Hivatal határozatábanmeghatározottátmeneti díjakat a víziközmú-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 77/A. (3) bekezdésében foglalt
időponttól, a Vksztv. 31/B. (5) bekezdésében meghatározott idópontig alkalmazhatja.
Jelen határozat a Vksztv. 31/B. (5) bekezdésben meghatározott esetekben hatályát veszti.
Az Ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat
(150 000 Ft) a Hivatalnak megfizette.
A határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 napon
belül. A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a Hivatalhoz kell
benyújtani. A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A közigazgatási ügyekben eljáró
bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. A

közigazgatási ügyekben eljáró bíróság — az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály
megsértésének kivételével —jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon
kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. A teljes személyes
illetékmentességben nem részesülők számára a bírósági felülvizsgálati eljárás illetéke 30 000 Ft,
melynek előzetes megfizetése alól jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül mentesülnek a
felek.
A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történó közzétételéről.

INDOKOLÁS
A rendelkezó rész I. pontjához
Az Ügyfél 2015. április 8-án kelt, a Hivatalhoz 2015. április 10-én érkezett, 009817-001/2015
hivatkozási számú beadványában a Vksztv. —a kérelem benyújtásakor hatályos 76. (3)
bekezdése alapján korábban nem nyújtott víziközmíí-szolgáltatásvíziközmű-szolgáltatásidíjának
alkalmazásához való hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Hivatalhoz Tiszaalpár településre
vonatkozóan.

A Vksztv. 35. (1) bekezdése szerint víziközmú-szolgáltatást a Hivatal által kiadott engedély
alapján lehet végezni. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az
engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmú-szolgáltatás nyújtására.
A víziközmú-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdés b) pontja alapján a víziközmú-szolgáltatói
működési engedély tartalmazza —többek között —az ellátási területtel érintett települések nevét, a
víziközmú-szolgáltatási ágazat megnevezésével együttesen (területi hatály).
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Ket.) 32. (1) bekezdése értelmében, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés
előzetes elbírálásától mgg, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a
hatóságnak az adott üggyel szorosan összemggó más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem
dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.

A Hivatal az Ügyfél kérelmét megvizsgálta és megállapította,hogy a kérelem benyújtásakor
hatályos jogszabályok alapján érdemben ncm volt lezárható a víziközmú-szolgáltatóiműködési
engedélyének módosítását megelózóen, ezért KSFO 2015/190-2 (2015) számú végzésében
felfüggesztette az eljárást.

Az eljárás felfüggesztését megállapító KSFO 2015/190-2 (2015) számú végzés jogerőre
emelkedését követően 2015. július 24. napján hatályba lépett a Vksztv. módosítása, mely
módosította a Vksztv. korábban nem nyújtott víziközmú-szolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseit.
A Vksztv. —2015. július 24. napjától hatályos —31/A.

(l) bekezdése szerint, ha olyan víziközmú
a településen korábban nem nyújtott
amelynek
eredményeként
beruházást helyeznek üzembe,
víziközmú-szolgáltatás kerül bevezetésre, a beruházással létrehozott új víziközmú vagy víziközmúrendszer üzembe helyezését követően, de nem korábban, mint az üzemeltetési szerződés
jóváhagyását célzó kérelem és a víziközmú-szolgáltatóiműködési engedély területi hatályának a
szerződéssel érintett ellátási területre történő kiterjesztését célzó kérelem Hivatalhoz történó
beérkezése, a szerződött víziközmú-szolgáltató jogosult az újonnan létrehozott víziközmúvön olyan,
a Vksztv.-ból és a Vksztv. végrehajtására kiadott jogszabályokból származó valamennyi víziközmííszolgáltatási tevékenységet végezni, ami korábban az adott településen víziközmú hiányában nem
volt végezhető (továbbiakban: ideiglenes szolgáltatás).

A Vksztv. 31/A. (4) bekezdése szerint az ideiglenes szolgáltatást végzó szerződött víziközmúszolgáltató az (l) bekezdésben meghatározott kérelmekkel együtt az ideiglenes szolgáltatás díjára (a
továbbiakban: átmeneti díj) vonatkozó kérelmet is előterjeszthet. A kérelemben részletesen és teljes
körúen, számításokkal támasztja alá a szerződött víziközmíí-szolgáltató az alkalmazni javasolt
átmeneti díj mértékét.
A megküldött dokumentumokból megállapítható, hogy az Ügyfél mind az —érintett ellátási területre

szolgáltatói működési engedély területi hatályának a szerződéssel érintett ellátási területre történő
kiterjesztését célzó kérelemét megküldte a Hivatal részére, így teljesül a Vksztv. 31/A. (1)
bekezdése szerinti feltétel.
A Vksztv. 77/A. (l) bekezdése szerint a Vksztv. 31/A-31/D. š-ainak rendelkezéseit alkalmazni
kell a módosítás hatályba lépésekor folyamatban lévó, addig nem nyújtott szolgáltatások
díjmegállapítását célzó eljárásokra is.
(1) bekezdése szerinti
bekezdése
alapján
(1)
a hivatkozott
77/A.
Vksztv.
kérelmek benyújtásra kerültek, illetve a
rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, így az ideiglenes szolgáltatás
átmeneti díjának megállapítására irányuló eljárás lefolytatható a Vksztv. 35. (1) bekezdése szerinti
víziközmú-szolgáltatói működési engedély kiadását megelózóen is. Mindezek alapján az eljárás
felfiiggesztése —a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnése miatt —a Vksztv. módosításával
összhangban megszüntethetó.
Tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges, a Vksztv. 31/A.
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Fentiek alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött, és az Ügyfél korábban nem

nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának megállapítására irányuló eljárás fełmggesztését

megszÜntette.

Az eljárás fełmggesztésének megszüntetéseellen az önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. (2)
bekezdése, míg a közvetlen bírói felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 100. Š-a és 109. S (l) bekezdése
zárja ki. A Ket. 96. Š-a alapján a döntés az eljárás során hozott érdemi határozat,illetve ennek
hiányában az eljárást megszüntetó végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.
A végzés a fent hivatkozott jogszabályokon és a Ket. 71.
bekezdésén alapul.

(1) bekezdésén, valamint 72.

(2)

A rendelkezó rész II. pontjához
Az Ügyfél a kérelmében előadta, hogy a Vksztv. 76. (3) bekezdés alapján Tiszaalpár település
vonatkozásában korábban nem nyújtott víziközmű szolgáltatásra szennyvízelvezetési és tisztítási díj
megállapítását kéri a hivataltól.
A Hivatal a kérelmet megvizsgálta,és a 2015. május 12-én kelt SFO 2015/190-2 ügyiratban
hiánypótlásra, a tényállás tisztázására kérte fel az Ügyfelet, egyidejűleg az eljárást felftiggesztette.

Az Ügyfél a 2015. június 4-én érkezett 009817-003/2015.számú beadványa mellékleteként
beküldte a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásra szolgáló dokumentumokat:
1. Szolgáltatási díjak meghatározásához kapcsolódó személyi jellegú és egyéb ráfordítások
alátámasztása
2. Alapdíjak kalkulációjának alátámasztása
3. A nem közvetlenül a víziközmíí rendszeren felmerült költségek bemutatása
4. Bekötésszám megvalósulása érdekében tett lépések
5. Próbaüzem során mért nominális és metrikus adatok
Az Ügyfél a korábban nem nyújtott szolgáltatás díjának megállapítására irányuló eljárás kezdetekor
nem rendelkezett a beadványban szereplő Tiszaalpár település tekintetében a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás víziközmú-szolgáltatási ágazat vonatkozásában a Hivatal által jóváhagyott
üzemeltetési-szerzódésselvilletve-az-érintett települések-tekintetében-jogerós-víziközmú-szolgáltatói
működési engedéllyel. Ezért a Hivatal az eljárás lefolytatásához szükséges feltételek teljesüléséig a
korábban nem nyújtott szolgáltatás díjának megállapítására irányuló eljárást felfiggesztette.

Tekintettel arra, hogy az eljárás felfüggesztése a rendelkező rész I. pontjához megállapított
indokolás szerint megszüntethetó volt, így a Hivatal az eljárást tovább folytatta.
A kérelmet a Hivatal megvizsgálta, és megállapította, hogy korábban nem nyújtott szolgáltatás
kerül bevezetésre Tiszaalpár
településen. A kérelemben előadott kalkulációkat, a számításokat alátámasztó adatokat
megvizsgálva a Hivatal az alábbiakat állapította meg.
A Hivatal az Ügyfél díjkérelmében bemutatott fix és változó költségelemeket a szennyvízelvezetés
és a szennyvíz tisztítás tekintetében alátámasztottnaktekinti, a bemutatásra került beruházási
költségadatok, a rákötések száma és a szennyvízmennyiségek alapján.
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A Hivatal a díjak meghatározása során elfogadta a díjkérelemben alkalmazott becsült mennyiséget
(29 000 m3), amit az Ügyfél számításai során végig alkalmazott. A bemutatott tervezett és
megvalósult rákötési arányok és a kapcsolódó energiaköltségek numerikusan bemutatott adatai
reálisnak, ezáltal elfogadhatónak tekinthetóek.

Az ügyfél az érintett településsel (Tiszaalpár) bérleti-üzemeltetési szerződést kötött, a bérleti díj
(szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezetó hálózat) 5.545.692Ft. Az egy m3-re vetített használati
díj mértéke 36 Ft/m3 (5.545.692 Ft / 154047 m3 36 Ft/m3).
A fentiekre, valamint a Vksztv. kógens rendelkezéseire való figyelemmel az Ügyfél által kért
kéttényezós díjat, mint kalkulációs sémát a Hivatal elfogadhatónak tartotta, mivel a Vksztv. 63.
(1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló
kéttényezós díjként kell megállapítani.
Az előbbiek folyományaként, az iparági tapasztalati adatok figyelembevétele mellett a kért
kéttényezós díjat az alábbiak szerint elfogadta:

Nettó ala dí' Ft/hó)
Vízmérő mérete
NA 13-NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

Nem lakossági
109 Ft/hó
166 Ft/hó
347 Ft/hó

485 Ft/hó
872 Ft/hó
1 133 Ft/hó
2 618 Ft/hó
8 556 Ft/hó

Lakossá
98 Ft/hó
149 Ft/hó
312 Ft/hó
436 Ft/hó
784 Ft/hó
1 019 Ft/hó
2 356 Ft/hó
7 700 Ft/hó

Fo aszússal arán os nettó (If Ft/m
Lakossá dí'
287 Ft/m3
Intézményi dí'
Vállalkozói dí•

358 Ft/m3
358 Ft/m3

A Hivatal az elismert költségeket figyelembe véve készítette el díjkalkulációját, figyelembe vette,
hogy korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatáskerül bevezetésre, így a költségek és a
vonatkozó egyéb alapadatok is csak tervezettek.
A Vksztv. 31/A. (4) bekezdése alapján a szerződött víziközmú-szolgáltató kérelemben részletesen
és teljes körúen, számításokkal támasztja alá az alkalmazni javasolt átmeneti díj mértékét.

A Vksztv. 31/B. (1) bekezdése értelmében a Hivatal a 31/A. (4) bekezdése szerinti és az e
törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalommal benyújtott kérelem
alapján mind az alapdíj, mind a fogyasztással arányos díj vonatkozásábana 62. és a 63.
rendelkezéseit megfelelóen alkalmazva állapítja meg az átmeneti díjat.
A Vksztv. 31/B. (3) bekezdés értelmében a szerződött víziközmú-szolgáltató a Hivatal által
meghatározott átmeneti díjról szóló határozat kézhezvételét követően, a soron következó
számlában, az ideiglenes szolgáltatás kezdete napjára visszamenőleges hatállyal érvényesítheti
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díjigényét az ideiglenes szolgáltatással érintett vízközmú-rendszerre csatlakozott felhasználóval
szemben.

A Hivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Vksztv. 77/A. (3) bekezdése alapján a Vksztv.
31/B. (3) bekezdése szerinti átmeneti díj visszamenőlegesérvényesítésének kezdő időpontja
nem lehet korábbi, mint a Vksztv. 2015. július 24. napján hatályba lépő módosításának napja.

A Hivatal az elismert költségeket figyelembe véve készítette el a díjkalkulációját.A Hivatal
figyelembe vette továbbá, hogy a településen új, korábban nem nyújtott szolgáltatás kerül
bevezetésre, így a költségek, illetve más alapadatok is csak tervezettek.

Az Ügyfél a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére,
kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról 1/2014. (III. 4.) MEKH
rendelet (a továbbiakban: MEKH rendelet) 6. (1) bekezdése, illetve az 1. mellékletének E) pont
24. alpontja (Hatósági díjtól eltéró díj alkalmazásának előzetes jóváhagyása) szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat (150 000 Ft) a Hivatal előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalta.
A Hivatal felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Vksztv. 31/B. (5) bekezdése értelmében az
átmeneti díjat megállapító határozat hatályát veszti, ha a Hivatal elutasítja a 31/A. (1) bekezdése
szerint előterjesztett kérelmek valamelyikét (üzemeltetési szerződés jóváhagyására, illetve
víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadására irányuló kérelmek), vagy a 74. (2) bekezdés
3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott, és a határozat közlését követően kihirdetett
rendeletnek az ideiglenes szolgáltatási tevékenységgel érintett ellátási területre kiterjedó víziközműszolgáltatási díjat megállapító rendelkezései hatályba lépnek.

A fentiek figyelembevételével a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint döntött és a
kérelemben foglaltaknak megfelelóen megállapította az átmeneti díjat.
Felhívja továbbá a Hivatal az Ügyfél figyelmét, hogy a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló
2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsitv.) —2015. szeptember 1-jén hatályba lépó —41C.
(l) bekezdése alapján a víziközmú-szolgáltatással összefüggó egyes törvények módosításáról szóló
2015. évi CXIX. törvény hatálybalépését követően hatósági határozatban vagy jogszabályban
15ł-ŤöńtjaszerińtVlakosságifelhasznalók részéremeghatározott-víziközmúszolgáltatási díjtételek legfeljebb 90 százalékát alkalmazhatja a víziközmú-szolgáltatóvagy a
víziközmú-szolgáltatást a Vksztv. 64. (4) bekezdése és a Rezsitv. 4/A. szerint közvetített módon
nyújtó szervezet.
A határozat a fent hivatkozott jogszabályokon és a Ket. 71. (l) bekezdésén, a 72. (l) bekezdésén

alapul. Az eljárási költségről a Ket. 72.
rendelkezni.

A fellebbezést a Ket. 100.

(l) bekezdés d) pont dd) alpontja alapján kellett

(1) bekezdésének d) pontja zárja ki. A határozat bírósági

felülvizsgálatának lehetőségét a Ket. 100. (2) bekezdése és a Ket. 109. (l) bekezdése biztosítja.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III, törvény (a továbbiakban: Pp.) 326. (7) bekezdése alapján állapítottam meg. A
keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Pp. 330. (2) és (3) bekezdése határozza meg. A
tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés d) pontján
és a Pp. 338. (l) és (2) bekezdésén alapul.
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6. oldal

MAGYAR ENERGETIKÁI És KÖZMŰSZABÁLYOZÁSI HIVATAL

HATÁROZATSZÁM:

IDEIGLENES SZOLGÁLTATÁS
ÁTMENETI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

5229 /2015

BÁcsvíz Víz- És
CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZRT.

A bírósági felülvizsgálati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
43. (3) bekezdése határozza meg.

A Hivatal jelen döntést a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
VET) 168. (9) bekezdése alapján közzéteszi a honlapján.

A Ket. 73. (3) bekezdése szerint egy okiratba foglalható a határozat és a végzés, illetve több
határozat vagy végzés. Az egy okiratba foglalt döntések rendelkezó részét és indokolását
döntésenként önállóan kell megszövegezni. Az egybefoglalás az egyes döntések meghozatalára
vonatkozó határidöket és a jogorvoslati szabályok alkalmazásátnem érinti. Ha a jogorvoslatra
jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat
szabályait kell alkalmazni.

A döntés a fent hivatkozott jogszabályokon alapul, és a Ket. 73/A.
napján jogerőre emelkedik.

(3) bekezdése alapján a közlés

A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikaiés Közmű-szabályozásiHivatalról szóló
2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: MEKH tv.), 3. (2) bekezdés e) pontja, továbbá a
Vksztv. 3.
(1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. (2) bekezdés i)
pontja és 1. (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH tv. 1. S-a határozza meg. Az eljárás speciális
szabályait a Vksztv, és a VET tartalmazza.
Budapest, 2015. augusztus ,

elnök

Kapiák:
1./ 1./ BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
(székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13.)
2./ Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
3./ Hivatal, irattár
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(1 pld., tértivevénnyel)
(1 pld., tértivevénnyel)
(2 pld.)

7. oldal

