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Iktatószám: LMKOH/269-7/2021 
 

 

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (7) bekezdése alapján „A közérdekű szolgáltatónál az 
ideiglenes begyűjtési ellátás során, az állami szervnél a 3/G. §-ban meghatározott feladat 
ellátása során felmerülő, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeket a 
központi költségvetés fedezi. Az indokolt költségek elszámolásával kapcsolatos feladatok 
ellátásában az ellátásért felelős települési önkormányzat közreműködik.” 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12. 
§ (4)-(5) bekezdései alapján „(4) A közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei megtérítése iránti igényét az ellátásért felelős 
önkormányzathoz nyújtja be 
a) a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő 
közszolgáltatás megkezdése időpontjáig 
aa) a tárgyévet megelőző időszakra a tényadatok alapján, 
ab) az aa) alponton kívüli időszakra a tervadatok alapján, 
b) a kijelölés megszűnését követően a tényadatok alapján. 
(5) Az ellátásért felelős önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott igényt, annak 
ellenőrzését követően, véleményével ellátva 5 napon belül továbbítja az MEKH részére.” 
 
A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében „A közszolgáltatási díjnak a Tv. 3/F. § (6) 
bekezdésének való megfelelését, valamint a Tv. 3/F. § (7) bekezdése szerinti, a közszolgáltatási 
díjból meg nem térülő indokolt költségek (a továbbiakban: többletköltségek) összegét, a 
közérdekű szolgáltató többletköltség megtérítése érdekében benyújtott igényét és módosított 
igényét, valamint az igény alapján folyósított támogatási előleg felhasználásáról készült 
elszámolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) 
ellenőrzi.” 
A Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a MEKH honlapján közzéteszi az 
igény elbírálásához szükséges, kötelezően benyújtandó adatokat. 
A közérdekű szolgáltató 2021. január 15. napján töltötte fel a MEKH honlapján a 
MEKH_ITKI_SZV_igenyles_Lajosmizse nyomtatványt és a kötelezően benyújtani szükséges 
csatolmányokat. Hivatalunkhoz 2021. január 18. napján érkezett meg a feltöltött dokumentáció 
elektronikusan.  
A Korm. rendelet 12. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal honlapján közzéteszi az igény elbírálásához szükséges, kötelezően 
benyújtandó adatokat. 
 
 
 



3 
 

Az igénybejelentés ellenőrzése, véleményezése 
 

A 2021. 01. 01. - 2021. 12. 31. időszakra a közérdekű szolgáltató nettó 828 110 Ft összegű 
teljes többletköltséget számol, annak függvényében, hogy erre az időszakra a közszolgáltatás 
keretében a természetes személy ingatlanhasználóktól 254 m3 mennyiségű nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz begyűjtést prognosztizál. Az Előterjesztés mellékletébe csak a 
MEKH_ITKI_SZV_igenyles_Lajosmizse és az „Igényléssel érintett település, tárgyidőszakra 
vonatkozó adatai” tábla került bele. Annak részletezése az ügyintézőnél lévő ügyiratban 
megtalálható.  
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Igényléssel érintett település, tárgyidőszakra vonatkozó adatai 

Lajosmizse település vonatkozásában, 2021.01.01 - 2021.12.31 időszakra 

Közszolgáltatás keretében összegyűjtött szennyvíz 
ártalmatlanítására kijhelölt hely településének megnevezése IT01 Lajosmizse 

Ártalmatlanító üzemeltetője adószámának első 8 karaktere IT02 10734702 
A települési ingatlanok és az ártalmatlanítóhely átlagos 
távolsága (km) IT03   

Gyűjtésre kerülő szennyvíz mennyisége (m3) IT04                                             254  
Ártalmatlanítási egységár (nettó Ft/m3) IT05                                             421  
Közszolgáltatási díj - Természetes személyek részére 
(Ft/m3) IT06                                             421  

Közszolgáltatási díj - Természetes személyek részére 
(Ft/szippantási alkalom) IT07                                          4 015  

Rendelkezésre állási díj - Természetes személyek részére 
(Ft/év) IT08   

Közszolgáltatási díj - Nem természetes személyek részére 
(Ft/m3) IT09                                             421  

Közszolgáltatási díj - Nem természetes személyek részére 
(Ft/szippantási alkalom) IT10                                          4 015  

Rendelkezésre állási díj - Nem természetes személyek 
részére (Ft/év) IT11   

Érintett Természetes személy ingatlanhasználók száma (db) IT12                                               26  
Érintett Nem természetes személy ingatlanhasználók száma 
(db) IT13                                                 1  

Tárgyidőszakra vonatkozó szállítási napok száma (nap) IT14                                               36  
Összes szippantás (db/időszak) IT15                                               69  
Közszolgáltatás keretében Természetes személyektől 
származó bevétel (Ft) IT16                                      240 036  

Közszolgáltatás keretében Nem természetes személyektől 
származó bevétel (Ft) IT17                                      143 933  

Közszolgáltatásból származó összes bevétel (Ft) IT18                                      383 969  
Közszolgáltatás gyűjtési költségei (Ft) IT19                                   1 105 145  
Közszolgáltatás ártalmatlanítási költségei (Ft) IT20                                      106 934  
Egyéb, az ideiglenes ellátáshoz kapcsolódó költségek 
(ügyfélszolgálat, központi irányítás, stb.) (Ft) IT21                                               -   

Közszolgáltatás ellátásnak összes költsége (Ft) IT22                                   1 212 079  
Bevételek és költségek különbözete (Ft) IT23 -                                   828 110  

 

Lajosmizse, 2021. január 26. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-
2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4-től.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, 
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

 
…/2021. (….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletben foglaltakra 
Lajosmizse Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó 
ügyben - „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
nem rendszeres közszolgáltatás 2021. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt 
többletköltség igénylés véleményezése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

H A T Á R O Z A T 

A közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét elfogadom és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal általi támogatásra javasolom.  
 

Lajosmizse, 2021. január 29. … óra 

 Basky András 
 polgármester 
 
 


