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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 25-i ülésére 
 
 

 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 
 
Az elıterjesztést készítette:                      Kasnyikné Földházi Tünde 
        vezetı tanácsos  
        Önkormányzati Iroda 

 
 

    
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:   Pénzügyi Ellenırzı Bizottság 
  
 

 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:           Muhariné Mayer Piroska 
                                                                              aljegyzı 
          

                                                                       
                                                                        
 
 
 

                                                                        dr. Balogh László s.k. 
                                                                      jegyzı 
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Elıterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2016. február 25-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2016. (…) önkormányzati 

rendelete a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Iktatószám: LMKOH/24/5/2016. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a nem közmővel összegyőjtött 
háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében foglaltak értelmében a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjfizetési idıszak 
2015. április 1-tıl 2016. március 31-ig tart. Fentiek alapján a településen 2016. április 1-tıl új 
díjfizetési idıszak kezdıdik.  

Jogszabályi háttér 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban:Vgtv.) 44/D. § (1) 
bekezdésének megfelelıen „a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közmővel összegyőjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni.” 
 
A Vgtv. 44/D. § (2) bekezdése alapján „a közszolgáltatás díjának meghatározása során a 
következıket kell figyelembe venni: 
a) a háztartási szennyvíz mennyisége, 
b) a közszolgáltatást mőködtetı szolgáltató hatékony mőködéséhez szükséges folyamatos 
ráfordítások, ezen belül a begyőjtés költségei, 
c) a közszolgáltatás fejleszthetı fenntartásához szükséges költségek, 
d) a közszolgáltatás megkezdését megelızıen felmerülı, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
beruházások költségei.” 
 
A Vgtv. 44/D. § (3) bekezdése értelmében „az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat 
csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással.” 
 
„A közszolgáltatás díja egytényezıs vagy kéttényezıs lehet. A közszolgáltatási díjat legalább 
egyéves díjfizetési idıszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint 
kell meghatározni. A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi 
díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a begyőjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történı 
elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is.” 
 
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási  Programban részt vevı 
önkormányzatok esetében (önkormányzatunk is ide tartozik a Nemzeti Települési Szennyvíz-
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elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. 
melléklet 3. táblázatában foglaltak alapján), kötelezı a Vgtv. 44/D. § (5) bekezdése alapján 
kéttényezıs díjat alkalmazni.  
 
„A kéttényezıs díj alapdíjból és ürítési díjból áll.  
 
Az alapdíj a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyiségétıl függetlenül 
felmerülı üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi 
kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a 
nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz mennyiségétıl függı költségeket, valamint a 
terület felhasználási egységtıl függı költségeket tartalmazza.” 
 
A Vgtv. 44/D. § (7) bekezdése értelmében a közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati 
rendelet elfogadását megelızıen a közszolgáltató költségelemzés alapján díjkalkulációt készít. 
A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyzı terjeszti elı. 
 
AVgtv. 44/H.§ (1) bekezdése alapján „a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói 
tevékenységérıl évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követı év 
március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.” 
 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) 8. címe tartalmazza a közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályait, mely tartalmazza különösen azt, hogy a közszolgáltatási megállapítása során mely 
költségek és ráfordítások vehetıek figyelembe. A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján 
„ha a közszolgáltató a közszolgáltatás mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a 
költségtervben a Vgtv. 44/H. § (2) bekezdése szerint a költségek szigorú elkülönítésének 
módszerét is alkalmaznia kell.” 
 
 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésrıl, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggı módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 
(továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint „a természetes személy 
ingatlantulajdonos részére a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás 
tekintetében a Vgtv. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendı 
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követı 
idıszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-
én jogszerően alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon 
feltételekkel számított összeg 90 %-át.” 
 
A Tv. 2. § (1) bekezdése értelmében „társasházat és lakásszövetkezetet az 1. §-ban 
meghatározott díjcsökkentés a társasházban, illetve lakásszövetkezetben az ingatlantulajdonnal 
rendelkezı természetes személyek vonatkozásában illeti meg.” 
 
 
 
 
Közszolgáltató elkészítette és benyújtotta a település közigazgatási területén keletkezı nem 
közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés 
2015. év végrehajtásáról szóló beszámolóját, melynek részét képezi a következı díjfizetési 
idıszakra vonatkozó díjkalkuláció. 
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Költségelemzés 
 
A közszolgáltató által benyújtott díjkalkuláció a jogszabályi elıírásoknak nem felel meg, miután 
közszolgáltató a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésrıl, valamint egyes 
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggı módosításáról szóló 2013. évi CXIV. 
törvény 1. § (1) bekezdésében foglaltakat nem veszi figyelembe. A jogszabály értelmében a díj 
nem változhat a következı díjfizetési idıszakban sem. 
A megküldött díjkalkulációval kapcsolatban észrevételt tettem, kértem a közszolgáltatót, hogy a 
hatályos jogszabályoknak megfelelıen nyújtsa be ismét a díjkalkulációját, mely az anyag 
kiküldéséig nem érkezett meg. Észrevételek tárgyában írt levelem az elıterjesztés 2. 
mellékletében olvasható.  
 
A jogszabályban foglaltak alapján a 2016. április 1. napjától 2017. március 1. napjáig terjedı 
idıszakban az alábbiak szerint teszek javaslatot a nem közmővel összegyőjtött háztartási 
szennyvíz begyőjtésére vonatkozó legmagasabb közszolgáltatási díjra:  
 
 
Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésének alapdíja: 4395 Ft/alkalom 

 
Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésének ürítési díja: 345 Ft/m3  

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet hogy a díjak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák. 
 
A tárgyi beszámoló, valamint díjkalkuláció az elıterjesztés 1. mellékletét képezi.  
 
 
A rendelet-tervezet készítésénél fenti jogszabályhelyeken kívül figyelembe kell venni 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt, melynek 32. §-a 
kimondja, hogy „fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bıvítı, a 
fizetési kötelezettség terhét növelı, a kedvezményt, mentességet megszüntetı vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 
 
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre került a Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, mint vízügyi hatóság részére. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály elıkészítıje – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezéső – elızetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható következményeit. Az elızetes hatásvizsgálat eredményeit az 
alábbiakban részletezem: 

 
 

Elızetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
kötelezı jellege növeli a háztartások kiadásait, ugyanakkor állampolgári kötelesség is, hogy a 
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háztartásoknál keletkezı szennyvíz ne terhelje a környezetet. Az Önkormányzat költségvetésére 
hatást gyakorol „a települési önkormányzatok részére a nem közmővel összegyőjtött háztartási 
szennyvíz begyőjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról szóló 92/2013. (X.10.) VM 
rendelet. ”A rendelet szabályozza a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 
2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet 3. pontja szerinti lakossági települési folyékony 
hulladék ártalmatlanításának, igénylésének és elszámolásának rendjét, tehát:   

A hozzájárulás az összegyőjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett 
lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közmőves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
győjtésérıl ártalmatlanítás céljából - a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági 
ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 
 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
igénybe vétele a település lakói számára élhetıbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken 
a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklıdnek.  
 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhetı. 
 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdése kötelezıvé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása 
jogszabálysértést eredményez.  
 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott 
közszolgáltatónál adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
 
A fentiekre tekintettel javaslom az elıterjesztés 3. mellékletét képezı rendelet-tervezet 
elfogadását: 
   
       

dr. Balogh László sk.      Basky András sk. 
         jegyzı         polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
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Elıterjesztés 3. melléklete 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…/2016. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.w) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenırzı Bizottság véleményének kikérésével – a 
következıket rendeli el: 

 

1. §  

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a nem közmővel 
összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

 

2. §  
 

(1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet 2016. április 2. napján hatályát veszti. 

 

 Basky András dr. Balogh László  

  polgármester            jegyzı 

 

A rendelet kihirdetésének napja: ……………………….. 

  dr. Balogh László  

            jegyzı 
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1. melléklet a …/2016. (...) önkormányzati rendelethez 
 
„ 1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás legmagasabb mértéke 

Általános forgalmi adó nélkül 
2016. április 1-tıl 2017. március 31-ig 

 
 
 
 

1. Alapdíj  4.395.- Ft/ürítési alkalom 
2. Ürítési díj  345.-Ft/m3 

         „   
  
 

 


