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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2016. január 12.-i ülésére 
 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 

díjkalkuláció elfogadása, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet 

módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) rendelkezik a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

szabályozásáról. 

A Vgtv. 44/D §. (7) bekezdése szerint a közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati 

rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató költségelemzés alapján az (1)-(6) 

bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató 

javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti elő. 

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint az egyes törvényeknek a 

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvén szerint a 

természetes személy ingatlantulajdonos részére megállapított számlában meghatározott összeg 

a 2013. július 1-jét követő időszakban nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen 

alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított 

összeg 90 %-át. 

A közszolgáltatás díja egytényezős és kéttényezős lehet, amelyet egyéves fizetési időszakra, 

általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 

Kovács Ferenc egyéni vállalkozó, mint közszolgáltató a fentiek alapján elkészítette a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjkalkulációt, mely az 

előterjesztés melléklete. A díjkalkulációban szereplő költségek megegyeznek az előző évi 

díjkalkulációval, így a közszolgáltató 2016. évre vonatkozóan a 2014. és 2015. évekre 

megállapított díjakat kívánja alkalmazni. 

Fentiekből következőleg a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 11. §-ában szereplő 

2014-es dátumok kerülnek módosításra, 2016-os dátumra. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására, valamint 

arra, hogy a rendelet-tervezet elfogadásával állapítsa meg a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját 2016. évre vonatkozóan. 
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Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) önkormányzati 

határozata díjkalkuláció elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozó által készített, az előterjesztés mellékletét képező díjkalkulációt elfogadja. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja, 2015. évhez képest 2016. évre 

vonatkozóan változatlan marad. 

 

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendeletet vizsgálja felül. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 

a Tisztelt Képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: a szennyező fizet elvének érvényre juttatása; 

 gazdasági hatása: a közcsatornára rá nem kötött háztartások terhei nem növekednek; 

 költségvetési hatása: a szennyvízszippantási díj változatlan marad; 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 nem releváns. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet módosítása a vízgazdálkodásról szóló törvény értelmében kötelező 

 a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

Segesd, 2016. január 11. 

 

 

       dr. Varga Katalin 

       jegyző 

 


