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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. február 25-i ülésére 
 
 

 
Tárgy:  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása 

 
    
Iktatószám: LMKOH/156-56/2020. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény (Tv) 3/F. § (7) bekezdése alapján a közérdekű szolgáltatónál az 
ideiglenes begyűjtési ellátás során felmerülő, a közszolgáltatás díjából meg nem térülő 
indokolt költségeket a központi költségvetés fedezi. Az indokolt költségek elszámolásával 
kapcsolatos feladatok ellátásában az ellátásért felelős települési önkormányzat közreműködik.  

   A kijelölt közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján 
szereplő dokumentumok kitöltésével 2019. január 14-én elkészítette. 

A 2019. 01. 01. - 2019. 12. 31. időszakra a közérdekű szolgáltató nettó 752.833 Ft összegű 
teljes többletköltséget számolt, annak függvényében, hogy erre az időszakra a közszolgáltatás 
keretében a természetes személy ingatlanhasználóktól 310 m3 mennyiségű nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz begyűjtést prognosztizált. Számolt a szippantó gépjárművek tervezett 
üzemanyagköltségével, azok értékcsökkenésével, a szippantó gépjármű vezetők tervezett 
személyi jellegű ráfordításaival. Kalkulált a közszolgáltatás keretében nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz várható ártalmatlanítási költségeivel, a közszolgáltatás 
tevékenységével kapcsolatos tervezett üzemi általános költségekkel. 2018. évben a 
közszolgáltatás keretében 307 m3 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet szállított 
el.  
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 29-i rendkívüli testületi 
ülésén megtárgyalta, elfogadta és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(továbbiakban: MEKH) általi támogatásra javasolta az anyagot.  
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a BMÖGF/699-2/2018. iktatószámú támogatói okiratban a 
Belügyminisztérium a MEKH javaslata alapján Lajosmizse Város Önkormányzatát a 2018. 
június 27. napján kelt, BMÖGF/699-1/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően a 
központi költségvetés terhére 371 032 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 
miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést 
követő 5 munkanapon belül, 2018. július 18-án tovább utalta a közérdekű szolgáltatónak, 
egyúttal támogatási szerződésben rögzítésre került a támogatás felhasználásának feltételei, 
továbbá az elkülönített elszámolásra vonatkozó szabályok. A támogatási előleg 
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felhasználásáról a közérdekű szolgáltató a támogatás teljes összegérére vonatkozóan a MEKH 
által meghatározott formában szakmai és pénzügyi beszámolót készített (2019. 01. 19.), melyet 
a MEKH útján terjesztett elő a belügyminiszternek. A kijelölt közérdekű szolgáltató előző évi 
beszámolójának ellenőrzését követően a MEKH tájékoztatta a belügyminisztert az általa 
elfogadott, közszolgáltató meg nem térülő költségének összegéről. A Belügyminisztérium, mint 
Támogató BMÖG/374-62/2019. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 2019. július 
29. napján Lajosmizse Város Önkormányzata részére a közérdekű szolgáltató 2018. 
január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó meg nem 
térülő költségeinek támogatási előleggel nem fedezett részére 164 155 Ft vissza nem 
térítendő többlettámogatást nyújtott. A miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes 
összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül, 2019. augusztus 23-án 
tovább utalta a közérdekű szolgáltatónak, egyúttal támogatási szerződésben rögzítésre került a 
támogatás felhasználásának feltételei, továbbá az elkülönített elszámolásra vonatkozó 
szabályok.  
A Belügyminisztérium, mint Támogató a MEKH javaslata alapján BMÖG/374-72/2019. 
iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 2019. szeptember 19. napján Lajosmizse 
Város Önkormányzatát (Kedvezményezett) a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatására 752 833 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 
miniszteri döntés alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést 
követő 5 munkanapon belül, 2019. október 30-án tovább utalta a közérdekű szolgáltatónak, 
egyúttal támogatási szerződésben rögzítésre került a támogatás felhasználásának feltételei, 
továbbá az elkülönített elszámolásra vonatkozó szabályok.  

A fenti miniszteri döntésekben rögzítésre került, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató a 
támogatás teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai 
és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a MEKH útján terjeszt elő a belügyminiszternek 
a támogatási szerződés lejártát követő tizenöt napon belül. A 2018. évre vonatkozó meg 
nem térülő költségek támogatási előleggel nem fedezett részére kalkulált 164 155 Ft 
többletköltség a közszolgáltató 2018. éves beszámolóban került meghatározásra, amelyet 
a MEKH utólagosan ellenőrzött és elfogadott, támogatásra javasolt.  
 
A kijelölt közérdekű szolgáltató november 18-án jelezte részemre, hogy a 2019. évre vonatkozó 
beszámolót határidőre (2020. január 15-ig) nem tudja elkészíteni, mert irodájuk 2019. 12. 21-
2020. 01. 17 között zárva lesz, csak ügyeletet tartanak. Kérte a beszámoló határidejének 2020. 
január 30-ra történő módosítását. A kérésre vonatkozóan tájékoztatást adtam arról, hogy a 2020. 
január 15-i teljesítési határidőt a miniszteri Támogatói Okirat írja elő, így attól eltérni nem 
tudunk és nem is kívánunk.  
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12.  
(1) bekezdése alapján 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 
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megtérítése érdekében benyújtott igényét és módosított igényét, valamint az igény alapján 
folyósított támogatási előleg felhasználásáról készült elszámolást a MEKH ellenőrzi. 

A MEKH honlapján a beszámoló benyújtására az alábbi előírások vonatkoznak:  

„II. A támogatási összegre vonatkozó beszámoló benyújtása 

A Korm. rendelet 13. § (3) b) pontja értelmében közérdekű szolgáltató a támogatási előleg 
felhasználásáról a Hivatal által meghatározott formában szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtására 
köteles, a támogatási okiratban rögzített támogatási időszak lejártát követő tizenöt napon belül. 

A 2019. évben támogatásban részesült közérdekű szolgáltató beszámolási kötelezettségét 
a MEKH_17_ITKI_SZV_beszamolo ÁNYK nyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával 
teljesítheti. 

1. A benyújtás módja 

A nyomtatvány kizárólag elektronikus úton, Cégkapun/Ügyfélkapun keresztül nyújtható be. Az 
elektronikus ügyintézés menetéről szóló részletes tájékoztatás az Elektronikus ügyintézés menüpontban 
érhető el. 

2. A benyújtandó dokumentumok 

MEKH_17_ITKI_SZV_beszamolo elektronikus nyomtatvány és az alábbi csatolmányok benyújtása 
szükséges. 

Számviteli bizonylatok, illetve számlák, amelyek a beszámolóban szereplő jelentősebb tételek 
alátámasztására szolgálnak, különös tekintettel a következőkre: 
> alvállalkozó igénybevétele esetén alvállalkozó által kiállított számlák 
> kiszervezett tevékenység esetén az adott tevékenységgel megbízott cég által kiállított számlák 
> az ideiglenes ellátásban résztvevő gépjármű menetlevelek 
> az ideiglenes ellátásban résztvevő gépjárművek üzemanyagszámlái 
> az ideiglenes ellátásban résztvevő gépjárművek, munkagépek stb. bérleti díjára vonatkozó számlák 
> az ideiglenes ellátással érintett településekre vonatkozó szállítólevelek 
> az ideiglenes ellátással érintett településekre vonatkozó bevételek tételes nyilvántartása 
> ártalmatlanításra vonatkozó számlák.” 

 
 
A kijelölt közérdekű szolgáltatónak 2020. január 21-én sikerült feltöltenie a MEKH honlapján 
a „Közszolgáltatás Ideiglenes Ellátása Során Felmerülő Indokolt Többletköltség Beszámoló” 
megnevezésű MEKH_17_ITKI_SZV_beszamolo nyomtatványokat és a rendelkezésére álló 
csatolandó mellékleteket. Hivatalunkhoz 2020. február 03-án érkezett meg a feltöltött 
dokumentáció.  
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A teljes anyag terjedelmére tekintettel az Előterjesztés 1. mellékletét a „Közszolgáltatás 
Ideiglenes Ellátása Során Felmerülő Indokolt Többletköltség Beszámoló” megnevezésű 
MEKH_17_ITKI_SZV_beszamolo képezi. A támogatott nevére szóló számlák 
(ártalmatlanításra vonatkozó számlák), a Számviteli politika, a Nyilatkozat Önköltségszámítás 
szabályzatról a testületi ülésen, valamint a Hivatal földszinti 8-as szobában teljes terjedelemben 
megtekinthetők.  
 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 

…./2020. (…) ÖH 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás 2019. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség 
elszámolása, beszámoló elfogadása 
 

Határozat 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Faragó Környezetvédelmi 
Kft. által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 13. § (3) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján elkészített közérdekű szolgáltatói 
beszámolójában foglaltakból az LMKOH/156-51/2020. sz. „Nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására Közszolgáltatási 
szerződés”-ben foglaltaknak megfelelő számlákat fogadja el.   

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a BMÖG/374-62/2019. és BMÖG/374-72/2019. iktatószámú 
Támogatói okiratban foglaltaknak eleget téve a bizonylatokkal alátámasztott beszámolót 
küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, valamint az 
éves költségvetési beszámoló részeként a Magyar Államkincstár felé és valamennyi 
egyéb szükséges intézkedést, nyilatkozatot megtegyen.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2020. február 25.  

 

Lajosmizse, 2020. február 10.  

       Basky András sk. 
                              polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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