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Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának 

helyi kötelező közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés jóváhagyása. 

 

 

Tisztelet Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés 

d) pontja kimondja, hogy az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a településen található 

szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

A Vgtv. 1. melléklet 37. pontja értelmében: a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz alatt olyan háztartási szennyvizet kell érteni, amelyet a keletkezése helyéről vagy 

átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és 

befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás 

céljából.  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdése szerint a közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével vagy a 

Vgtv. 44/F. § (3) bekezdés c) pontja szerint közszolgáltatásra kijelölttel a települési 

önkormányzat képviselő-testülete köti meg. A Korm. rendelet 6. § - 9. §-ig rögzíti a 

közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályokat, kötelező tartalmi elemeket, valamint a 

megszűnésének eseteit. 

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint közszolgáltatást gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó vagy egyéni cég akkor végezhet, ha 

a) rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó – a 

felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott – tervvel és 

b) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltató bejelentették. 

 

Segesd Község Önkormányzatának 2014. szeptember 29. napjáig Kovács Ferenc egyéni 

vállalkozóval volt közszolgáltatási szerződése a folyékony hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatás ellátására vonatkozólag. A szennyvízberuházás következtében létrejött új 

szennyvíztelep működési engedélye 2015. december 12. napján emelkedett jogerőre, és ennek 

következtében volt lehetősége az önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződés 

megkötésére. A szerződésmegkötésére 2016. január 12. napján került sor, a szerződést 

határozott időre, 2026. január 11. napjáig kötötte meg az önkormányzat.  

A DRV Zrt. 2016. február 23. napján levélben közölte, hogy a szennyvíz ártalmatlanítási 

tevékenység szolgáltatási díja 2016. december 31. napjáig nettó 500 Ft/m
3
, melyet terhel még 

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, 
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mindenkor érvényes vízterhelési díj, melynek mértéke nettó 7 Ft/m
3
. A közszolgáltatási 

szerződésben rögzített díj nettó 253 Ft/m
3
 összegű ártalmatlanítási díjat vesz figyelembe.  

Kovács Ferenc egyéni vállalkozó, két hónapos felmondási időt figyelembe véve, 2016. 

szeptember 16. napján felmondta a közszolgáltatási szerződést az önkormányzattal, mivel a 

természetes személy fogyasztókkal szemben nem érvényesíthet magasabb díjat, a 

rezsicsökkentésről szóló jogszabály kötelező figyelembe vétele miatt. Tehát a vállalkozónak 

veszteséget kellene elkönyvelnie a működése során. Ennek mértéke 2016-ban nettó 254 Ft/m
3
.  

 

A DRV Zrt. 2017. évre vonatkozóan nettó 733,9 Ft/m
3
 ártalmatlanítási díjat irányzott elő, 

melyet 7 Ft/m
3
 környezetterhelési díj is terhel. 

Az önkormányzat a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak írásban jelezte a 

közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos problémát. Az Igazgatóság egyeztető tárgyalást tartott, 

ahol a DRV Zrt. képviselői is megjelentek. A tárgyalás végkimenetele – a DRV Zrt. 

egyezségre irányuló hajlandósága hiányában – az önkormányzat részéről, a vállalkozó felé 

történő kompenzálás lett.  

Az egyezségnek megfelelően az önkormányzatnak kell megtéríteni a vállalkozónak azt a 

hiányát, amely a természetes személyek által a vállalkozónak kifizetett közszolgáltatási díj és 

a vállalkozó által a DRV Zrt.-nek befizetett ártalmatlanítási díj különbözetéből adódik.  

A DRV Zrt., Kovács Ferenc egyéni vállalkozóval 2016. november 1. napjától köti meg a 

vállalkozási szerződést. Ennek megfelelően 2016. november 1. napjától 2016. december 31. 

napjáig a vállalkozónak nettó 500 + 7 Ft/m
3
, 2017. január 1. napjától 2017. december 31. 

napjáig pedig nettó 733,9 + 7 Ft/m
3
 ártalmatlanítási díjat kell a DRV Zrt. felé megfizetnie.  

Mivel 2016. évre vonatkozóan a közszolgáltatási díj az önkormányzati rendeletben 

meghatározott, az önkormányzatnak a vállalkozó által 2016. november 1. napjától 2016. 

december 31. napjáig beszállított szennyvíz mennyiség után, nettó 254 Ft/m
3
 összeget kell a 

vállalkozónak kompenzálnia.  

Kovács Ferenc egyéni vállalkozó 2017. évre vonatkozó díjkalkulációja, mind a természetes 

személyek, mind pedig a közületi fogyasztók esetében emelést tartalmaz. Mivel a közületi 

fogyasztók esetében nem kell figyelembe venni a rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályt, a 

közszolgáltatási díj nettó 1590 Ft/m
3
 lesz. 

A természetes személy fogyasztók esetében a vállalkozó tényleges költségei alapján, a 

közszolgáltatási díj nettó 1480 Ft/m
3
 lenne, a 733,9 +7 Ft/m

3
 ártalmatlanítási díjat figyelembe 

véve. A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabály kötelező figyelembe vétele miatt az 

alkalmazható közszolgáltatási díj ezzel szemben nettó 992 Ft/m
3
, amely a 253 Ft/m

3
 

ártalmatlanítási díjat veszi figyelembe. Tehát a különbözet nettó 487,9 Ft/m
3
, melyet az 

önkormányzatnak kell megtérítenie a vállalkozó részére.  

A DRV Zrt. kimutatása alapján 2015. februárjától 2016. augusztusáig 390 m
3
 szennyvizet 

szállított be Kovács Ferenc egyéni vállalkozó a szennyvíztelepre. A díjkalkuláció 300 m
3
 

szippantott szennyvizet irányoz elő 2017-re, mivel az előbbi mennyiségből 90 m
3
 szennyvíz a 

külterületi lakott részekről (Felsőbogátpuszta, Lászlómajor, Bertalanpuszta) származik. Az 

önkormányzatnak a jövőben még nagyobb érdeke fűződik a rákötések ösztönzéséhez, mivel 

minél kevesebb lesz az olyan ingatlan, amely nincs rákötve a csatornára, annál kevesebb 

kompenzációt kell az önkormányzatnak fizetnie.  

A közszolgáltatási szerződésnek tehát tartalmaznia kell az önkormányzat által, a vállalkozó 

kompenzálására vonatkozó szabályokat.
 

 

A fenti okokra hivatkozva kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot fogadja el: 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

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

határozata közszolgáltatási szerződés elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi kötelező 

közszolgáltatás keretében történő biztosítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és 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: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2016. november 15. 

 

 

       

 

        Péntek László  

        polgármester 


