
 

Kunfehértó Község Polgármesterének 

 

E l ő t e r j e s z t é s e 
 

A Képviselő-testület 2022. november 30-i ülésére 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 

(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés 

nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 

szervezéséről és ellenőrzéséről.  

 

Ezen kötelező feladat ellátását Kunfehértó Község Önkormányzata a 69/2016 Kt. számú 

határozatával elfogadott Közszolgáltatási Szerződésben átadta a FEHÉRTÓ Önkormányzati 

Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft-nek.  

 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 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 fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 

(beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás 

vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31- én jogszerűen alkalmazott díjtételek és 

egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át. 

 

A FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft a szolgáltatásért a 

jelenleg hatályos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjat 

alkalmazhatja. 

 

A hatályos rendeletünk alapján a közszolgáltatás díja: 

 

I. Lakossági ügyfelek esetén: 

 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja: 

 

80,-Ft/ m3 +ÁFA 
 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja: 

 

1.100,-Ft/m3 +ÁFA 

 

II. Nem lakossági  ügyfelek esetén: 

 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja: 



 

 

80,-Ft/ m3 +ÁFA 

 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja: 

 

2.800,-Ft/m3 +ÁFA 

 

A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább 

egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek 

szerint kell meghatározni.  

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/D.§ (5) bekezdése 

alapján a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Programban rész vevő 

önkormányzatok esetében (önkormányzatunk is ide tartozik a Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. 

rendelet 1. melléklet 5. táblázatban foglaltak alapján ) kötelező a kéttényezős díjat alkalmazni. 

 

A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a 

számlázás és díjbeszedés költségét, a környezetvédelmi kiadásokat, az amortizáció és a 

szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

mennyiségétől függő költségeket tartalmazza. 

 

A Fehértó Np Kft. megkereste az Önkormányzatot, hogy a jelenleg alkalmazott díjtételekből 

származó bevétel nem fedezi a gazdasági társaság ezen közfeladatra fordított költségeit, ezért 

kéri az Önkormányzatot annak emelésére. A fenti jogszabály értelmében természetes személy 

esetében a díj megállapításához nem szükséges a díjkalkuláció, hiszen a jogszabály alapján a 

díj nem lehet magasabb a jelenleg alkalmazott díjnál a következő díjfizetési időszakban sem. 

 

A nem lakossági ügyfelek esetén az előterjesztés mellékleteként csatolt számítások alapján,  a 

díjtétel az alábbiak szerint változna: 

 

II. Nem lakossági  ügyfelek esetén: 

 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja: 

 

150,-Ft/ m3 +ÁFA 

 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja: 

 

5.000,-Ft/m3 +ÁFA 

 

 

 

A rendelet tervezetet a környezet védelmének általános szabályzatiról szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48.§ (3) bekezdése alapján: 

 

(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 

tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi 



 

programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak 

tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. 

 

Ugyanezen törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerint: 

 

(2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos 

feladatainak ellátása érdekében 

c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek 

tervezetével kapcsolatban; 

 

Az érintett szerveket megkerestük, vélemények az előterjesztéshez csatolva megtalálhatóak. 

 

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 bővítő, a 

fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy 

korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell 

telnie.” 

 

Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzati rendelet-tervezet 

megtárgyalására és annak elfogadására. 

 

Kunfehértó, 2022. november 24. 

 

 

          Huszár Zoltán sk. 

           polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló  

……/2022.(.…...) önkormányzati rendelet elfogadásáról  

 

 (jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

díja emelkedik, ebből következően a nem lakossági ügyfelek költsége emelkedik. 

2. Környezeti hatások 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

igénybe vétele a település lakói számára élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. 

3. Egészségi követelmények 

A rendelet célja az egészséges környezet és ez által az egészséges élet megóvása. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet módosítása az adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  

következményei 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdése alapján az 

önkormányzatnak rendeletben kell a közszolgáltatás ellátásának szabályait megállapítania. A 

jogszabály  megalkotásának elmaradása törvénysértést eredményez. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 

közszolgáltatónál rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat számára ezek többlet költséget nem 

eredményeznek. 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2022. (….) önkormányzati  rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló  1995. évi 

LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében 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  Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Bács-Kiskun 

Megyei Önkormányzat, továbbá  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2014 (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

2.§ 

 

 Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

    Huszár Zoltán                       Kónya Tímea Renáta 

    polgármester           jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

Kunfehértó, 2022. ..…………….. 

 Kónya Tímea Renáta 
jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a ………/2022. (…..…) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás alkalmazható díjának mértéke: 

 

 

 

I. Lakossági ügyfelek esetén: 

 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja: 

 

80,-Ft/ m3 +ÁFA 

 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja: 

 

1.100,-Ft/m3 +ÁFA 

 

 

 

 

 

II. Nem lakossági ügyfelek esetén: 

 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének alapdíja: 

 

150,-Ft/ m3 +ÁFA 

 

2. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének ürítési díja: 

 

5.000,-Ft/m3 +ÁFA” 

 

 


