
Vodokanal Közvállalat 
Óbecse 
Ikt. szám: 147 
Kelt: 2022. 03. 10. 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
Községi elnök 
A Képviselő-testület, a Községi Elnök és a  
Községi Tanács Ügyeinek Osztálya  
Dubravča Kovačev osztályvezető 
 
Ügy: Az óbecsei Vodokanal Közvállalat vízárai, szennyvíz elvezetési és tisztítási díjai összegének 
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Tisztelt Címzett! 
 
A 2022. évi revidiált fiskális stratégia 2023. és 2024. évi projekciókkal (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 106/2021. szám), A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 88/2011., 104/2016. és 95/2018. számok) 28. szakaszának 1. bekezdése, A 
közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám) 
22. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, Az óbecsei Vodokanal Közvállalat alapító okiratának 
összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. és 4/2017. 
számok) 28. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja, Az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2017. 04. 
21-i 418. számú alapszabályának 37. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja alapján az óbecsei 
Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottsága a 2022. 03. 10-én megtartott 100. rendes ülésén 
145. iktatási szám alatt meghozta a Határozatot az óbecsei Vodokanal Közvállalat vízárai, 
szennyvíz elvezetési és tisztítási díjai összegének korrekciójáról, amelyben többek között azt is 
előirányozta, hogy az Óbecse Község Községi elnöke általi jóváhagyását követően lép hatályba.  
 
Figyelembe véve a fent felsoroltakat, az átirat mellékleteként megküldjük a Határozatot is, hogy  
A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011., 
104/2016. és 95/2018. számok) 28. szakaszának 2. bekezdése, A közvállalatokról szóló törvény 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. és 88/2019. szám) 69. szakasza 1. bekezdésének 
3. pontja, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. – más.törvény, 101/2016. – más. törvény és 47/2018. számok) 44. szakasza. 1. 
bekezdésének 6. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. 
szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Az óbecsei Vodokanal Közvállalat alapító 
okiratának összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. és 
4/2017. számok) 13. szakaszának 3. bekezdése, Az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2017. 04. 21-
i 418. számú alapszabályának 68. szakaszának 3. bekezdése alapján hozzálássonak a tárgyi 
Határozat elfogadásának eljárásához. 
 

Indoklás 
 



Az árak javasolt korrekciójával megteremtenénk a feltételeket a vállalat további ügyviteléhez a 
vállalat ügyviteli programának projekcióival összhangban a folyó és a jövő évre is. 
 
A kérelmet a következőkkel igazoljuk: 

- input növekvő árak (energetika, üzemanyag, alkatrészek, szolgáltatások), 
- a pénzeszközök racionális használata, likviditás és fizetőképesség biztosítása, 
- a törvényes és a szerződésekben foglalt kötelezettségek határidőn belüli végrehajtása a 

szolgáltatók, bankok és más pénzintézetek iránt, 
- tevékenységek végzés a rendszer fenntartható fejlesztése céljából, 
- a vállalat tevékenységi körének bővítése új vízvezeték-hálózat és szennyvíz-

csatornahálózat kiépítésével és a meglévő rekonstruálásával, valamint harmadik 
személyeknek nyújtott szolgáltatással (jogi és természetes személyek), 

- a tevékenység fejlesztése a minőségrendszer implementációjával, 
- a következő évre projektált inflációval. 

 
A jelenlegi és a javasolt árak szerkezetét, a pénzügyi tervben, illetve a folyó év ügyviteli 
programába projektált árakat részletesen bemutatjuk az árjegyzékben, amely megtalálható a 
Határozat mellékletében. 
 
Melléklet: 
- Az óbecsei Vodokanal Közvállalat vízárai, szennyvíz elvezetési és tisztítási díjai összegének 
korrekciójáról szóló határozat 
- Az óbecsei Vodokanal Közvállalat vízárai, szennyvíz elvezetési és tisztítási díjai összegének 
korrekciójáról szóló javaslat 
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