
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
13/2007.(04.15.)sz. rendelete 

a víz- és csatorna díjhátralékkal rendelkező, 
szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztók díjengedményben részesítésének 

feltételeiről 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Pécsi Vízműveket 
Működtető és Vagyonkezelő Zrt. szociálisan hátrányos helyzetű fogyasztóinak 
kedvezményben részesítésére, a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. 
által rendelkezésre bocsátott keretösszeg felosztására, az engedményben részesítés 
feltételeire, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ára az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

1.§ 
 
(1) Víz- és csatornadíj-hátralékának (a továbbiakban együtt: díjhátralék) 

kedvezményes rendezésére, a felhalmozódott díjhátralék tekintetében, a 
díjhátralék maximum 50%-ának megfelelő mértékben, díjengedményben 
részesíthető az az egyedi lakossági fogyasztó (továbbiakban: jogosult), akinek  

 
a) a családjában az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő 
esetében 220%-át; és 

b) díjhátraléka  
– Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2003. (10.03.) számú 

rendeletében szabályozott adósságkezelési szolgáltatás 
(adósságcsökkentési támogatás, lakásfenntartási támogatás) útján; 

– Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2005. (11.29.) számú 
rendeletében szabályozott lakáskísérési program keretében  

sem rendezhető,  
 

feltéve, hogy személyes adatainak a Pécsi Vízműveket Működtető és 
Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által történő felhasználásához 
hozzájárulását adta, és díjhátralékát, valamint a víz- és csatornaszolgáltatás 
esedékes díját folyamatosan és határidőre kiegyenlíti, vagy kiegyenlítéséről 
megállapodást köt a Szolgáltatóval. 

 
(2) Az Önkormányzat a Szolgáltatóval a kedvezményes díjengedményben 

részesítés rendjéről és részletes feltételeiről, különösen az évente rendelkezésre 
álló keret mértékéről, külön megállapodást köt tárgyév február 28-ig. 

 
(3) Az (1) bekezdés szerinti engedmény maximális összege nem haladhatja meg az 

igénybejelentéskor fennálló összes díjhátralék 50%-át. 
 
(4) Ugyanazon fogyasztási helyre vonatkozó több jogosult esetén az engedmény 

csak egy jogosultnak állapítható meg.  
 



(5) Az e rendeletben szabályozott díjengedményre Pécs Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy 
jogosult.  

 
2.§  

 
(1) Nem állapítható meg a kedvezményes díjengedmény, illetve megszűnik a 

jogosultság, ha  
 

a) a jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményi 
ellátásban részesül, vagy 

b) az 1. § szerinti jogosultsági feltételek nem állnak fenn. 
 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézményi jogviszony keletkezéséről, a 

bentlakásos szociális intézmény vezetője minden hónap 5. napjáig tájékoztatja a 
Humán Főosztályt.  

 
3. §  

 
(1) A lakossági díjhátralék kedvezményes rendezésére irányuló kérelmeket az erre 

a célra rendszeresített formanyomtatványon a lakóhely szerint illetékes 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz kell benyújtani. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat a kérelmet javaslatával együtt megküldi az 
Önkormányzat illetékes területi szociális központjának aki megvizsgálja az 
engedmény igénybevétel feltételeinek teljesülését. 

 
(2) A lakossági díjhátralék kedvezményes rendezésére irányuló jogosultságról a 

Közgyűlés felhatalmazása alapján a polgármester dönt. 
 
(3) A polgármester döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül Pécs Megyei 

Jogú Város Közgyűléséhez címzett, a Humán Főosztály területileg illetékes 
szociális központjánál benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. 

 
(4) A jogosult két havi nem fizetése esetén a szolgáltató értesíti a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, aki indokolt esetben javaslattal élhet a Szolgáltató 
felé a kedvezmény érvényesítésének fenntartására. 

 
 

4.§  
(1) A polgármester határozata alapján a kedvezmény összege a jogosult 

számláján, mint díjengedmény, számlajóváírás formájában, a Szolgáltató által 
kerül jóváírásra, a hátralék kedvezményes rendezése céljából. 

 
(3) A Szolgáltató az 1. § (2) bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott 

engedmény-keret kihasználtsága aktuális mértékéről 3 havonta adatot szolgáltat 
a Humán Főosztály részére. A keret 90%-ának elérésekor a Szolgáltató e 
tényről külön értesíti a Humán Főosztályt, aki az értesítés kézhezvételét 
követően csak a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával engedélyezheti a 
kedvezményes díjengedmény igénybe vételét. 

 



5.§  
 
E rendelet alkalmazásában a jövedelem, a család, az egyedül élő fogalmának 
meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdése, egyéb eljárási kérdésekben az 
Szt. 5.§, 8.§, 9.§, 10.§, 16.§-ai az irányadók. 

 
6.§  

 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

 
Tasnádi Péter s.k. Dr. Papp Judit s.k. 

polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Elfogadva: a Közgyűlés 2007. április 5.- i ülésén. 
Kihirdetve: 2007.április 15. -én.  
 
 
 
 
 


