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Tárgy: DAKÖV m űködésével kapcsolatos kérdése 
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
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Tisztelt Képviselő-testület ! 
A közmű adó bevezetése a közmű szolgáltatókat hátrányosan érinti. Ez az összeg a DAKÖV 
esetében több, mint 300 M Ft /év. A közműadó és a rezsicsökkentésből származó bevétel 
kiesés 650-700 M Ft kiesést jelent.  Ezt a Kft. nem tudja kigazdálkodni. 
A közművagyon bevezetése a vidéki, un. „nagytelkes” településeket fokozottan sújtja, hiszen 
az egy bekötésre jutó vezetékhossz jelentősen nagyobb, mint a városokban. 
Így fordulhat elő, hogy pl. egy budapesti  közszolgáltató - aki 2.000.000 fő ellátását biztosítja 
-   600 Mft közműadót, a DAKÖV KFT -  aki kb. 250.000 fő ellátását biztosítja - 320-330 
MFt közműadót fizet. 
Az egy főre jutó közműadó Budapesten kb. 300 Ft/fő, a DAKÖV KFT működési  területén 
kb. 1.300 Ft/fő. 
Ebből is látszik, hogy nem arányos a közműadó általi teher. Nagyságrendileg nagyobb terhet 
ró a vidéki szolgáltatókra. A szolgáltatók önkormányzati vagy  állami tulajdonba n vannak, 
ezért sem érthető ezen adónem bevezetése hiszen az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társulásokat lehetetleníti el, közvetett módon pedig az önkormányzatok terheit növeli, hiszen 
sok esetben már a bérleti díjat sem tudják kifizetni a szolgáltatók az önkormányzatoknak. 
A fejlesztések, pótlások, felújítások sok helyen elmaradnak vagy más forrásban valósulnak 
meg.                    
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Mindezek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 
 
 

 
Határozati javaslat 

…/2013.(XI. 26.) önkormányzat határozat 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  felkéri és 
felszólítja a törvényhozókat, valamint az illetékes minisztert, hogy a vízi 
közszolgáltatók terheit arányosan állapítja meg és olyan szintre mérsékelje,  
hogy az ne lehetetlenítse el a működésüket. 
 
A testület kéri a polgármestert, hogy a határozat érintettek részére való 
megküldéséről gondoskodjék. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős:   polgármestert 
Kapja:   
Varga Miklós  -  nemzetgazdasági miniszter 
dr. Lázár János  - miniszterelnökséget vezet ı államtitkár 
dr. Fónagy János - parlamenti államtitkár 
Pánczél Károly - országgyűlési képviselő 
Kőszegi Zoltán  - országgyűlési képviselő 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2013. november 22y. 
 
 
         Vincze József 
           polgármester 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       Dr. Percze Tünde 
             jegyző  


