
5. számú melléklet 

Használati díjak összegének meghatározása 
 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) végrehajtásáról szóló 58/2013. 

(II.27.) Korm. rendelet (Vhr.) 90/E. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás biztonságát 

meghatározó felújítások és pótlások fedezetének forrásait elsődlegesen a szolgáltatási díjban 

érvényesített díjhányad biztosítja (használati díjak és amortizáció). Ezeken túlmenően a Gördülő 

Fejlesztési Tervben (GFT) további forrásokat is figyelembe lehet venni úgy, mint az önkormányzati 

saját forrás (költségvetés), a kölcsön és a pályázati forrás. 
 

A használati díjat vagyonkezelés esetén a vagyonkezelési díj, bérleti-üzemeltetés esetén az 

eszközhasználati díj alkotja, mint a víziközművek használatba adásának bevétele. A használati díjak 

nyilvántartásának és felhasználásának szabályait a Vksztv. 18. § (1) bekezdése tartalmazza: 

18. § (1) Ha jogszabály vagy üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a 

víziközmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből 

származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - ideértve 

a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - 

használhatja fel. 
 

A BAKONYKARSZT Zrt. a rendelkezésére álló adatok, a számlakibocsátások és a tényleges 

pénzmozgások alapján 2012. január 1-től (a Vksztv. hatályba lépésétől) 2016. december 31-ig 

meghatározta a felhalmozódott használati díjak mértékét. A számlakibocsátások során azokat a 

számlákat vettük figyelembe, melyeket a BAKONYKARSZT Zrt. közlése alapján az Ellátásért 

Felelősök bocsátottak ki a használati díjakról, valamint azokat, amelyeket a BAKONYKARSZT Zrt. 

bocsátott ki az általa elvégzett víziközmű-fejlesztésekről. A BAKONYKARSZT Zrt. által számított 

használati díjakat az 1. számú táblázat tartalmazza víziközmű-rendszerenként, valamint vagyonkezelési 

és eszközhasználati díj bontásban. 
 

1. számú táblázat: A használati díjak számított egyenlege 

Víziközmű-rendszer 
Vagyonkezelési díj 

(nettó Ft) 
Eszközhasználati díj 

(nettó Ft) 

Hegyesd ivóvízellátó víziközmű-rendszer 0 0 
 

A Gördülő Fejlesztési Terv részeként, az egyes víziközmű-rendszerekre vonatkozóan minden fejlesztési 

forrást részletesen be kell mutatni, ezért kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot kitöltve, a nyilatkozat 

megfelelő pontjának megjelölésével és aláírásukkal hitelesítve adják meg részünkre a használati 

díjak összegét. 

 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott, mint a(z) Hegyesd Község Önkormányzata képviselője nyilatkozom, hogy 
 

 A BAKONYKARSZT Zrt. által számított használati díjak megegyeznek a 2016. 

december 31-én nyilvántartott használati díjak értékével. 
 

 A BAKONYKARSZT Zrt. által számított használati díjak nem egyeznek meg a 2016. 

december 31-én nyilvántartott használati díjak értékével, a nyilvántartott használati 

díjak az alábbiak: 

 

Víziközmű-rendszer 
Vagyonkezelési díj 

(nettó Ft) 
Eszközhasználati díj 

(nettó Ft) 

Hegyesd ivóvízellátó víziközmű-rendszer   

 
 

  ...............................................  

 (cégszerű aláírás) 


