
   4.  NAPIREND                          Ügyiratszám: 14/905-6/2019. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. december 20-i nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató 

beszámolójának elfogadása 

 

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 

 

Előkészítette:  Városfejlesztési és üzemeltetési iroda 

Városüzemeltetési csoport 

Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető    

   Burszán Sándor terület- és településfejlesztési ügyintéző 

    

Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági Bizottság 

Humán Bizottság 

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 

      

Meghívandó:   Czanka Barnabás vállalkozó  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. 

(IX. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. §-a alapján, Czanka Barnabással (a 

továbbiakban: Közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés 2015. január 1-jén lépett 

hatályba.   

 

Az Ör. 6. §-a rendelkezik a közszolgáltatási díj mértékéről. Közszolgáltató a közszolgáltatási 

szerződés 2.7. pontja alapján „az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az 

alkalmazás tapasztalatairól az Önkormányzat Képviselő-testületének legalább évenként 

egyszer tájékoztatást ad”. 

 

A közszolgáltatási szerződés 5.3. pontja alapján „a Közszolgáltató – az Önkormányzathoz, 

mint árhatósághoz – a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10. napjáig 

terjesztheti elő”.   

 

A Közszolgáltató 2019. november 4-én benyújtotta a 2020. évi nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának díjkalkulációját és az általa végzett 

közszolgáltatási tevékenység 2019. évre vonatkozó tapasztalatairól készített beszámolót (2. 

számú melléklet). 

 

A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató meg kívánja emelni a 2020. évtől kezdődően, és a 

lakossági díjnál kötelezően alkalmazandó rezsicsökkentés miatt külön állapítja meg a 

lakossági és a nem lakossági közszolgáltatás díját, alapdíjra és ürítési díjra megbontva. A 



díjemelés kapcsán szükséges az Ör. módosítása, melynek tervezetét az előterjesztés 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

A rendeletmódosítás tervezetét véleményezésre megküldtük a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztály Természetvédelmi 

Osztálya részére. Véleményük szerint a rendelet-tervezet tartalmilag megfelel a magasabb 

szintű jogszabályi előírásoknak, így az ellen kifogást nem emeltek, a Képviselő-testület 

részére elfogadásra javasolják. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

I. 

            

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására kidolgozott 

rendelet-tervezetet elfogadja és azt ……/2019. 

(…..) számon önkormányzati rendeletei közé 

iktatja. 

 

 

II. 

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Czanka Barnabás Közszolgáltatónak a helyi 

kötelező közszolgáltatás keretében végzett, a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól 

szóló tájékoztatóját elfogadja.   

 

 

     

 

Tapolca, 2019. december 11. 

 

 

Dobó Zoltán 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

/2019. (XII.  .) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

(tervezet) 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi 

Főosztály Természetvédelmi Osztálya véleményének figyelembevételével aa következőket 

rendeli el: 

1. § 

Tapolca  Város Önkormányzata  Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

 

„6.§ 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 

kapcsolatos közszolgáltatási díjakat az Ör. 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatási díj alapdíja tartalmazza az üzemanyagköltséget, gépköltséget, a 

szennyvízszippantás költségét, a bér- és járulékköltséget.  

(3) A közszolgáltatási díj ürítési díja tartalmazza a szennyvíz ürítés díját, az egyéb 

költségeket és a haszonkulcsot. 

(4) A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel történik. 

(5)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a jármű névleges 

térfogatával kerül elszámolásra. 

(6)  Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő vagy szolgáltatást igénylő 

hibájából meghiúsul, a közszolgáltató kiszállási díjra jogosult, melynek összege 1.850,- 

Ft + ÁFA. 

(7)  A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 

(8)  A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 

törvény tartalmazza.” 

 

2. § 

Az Ör. kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével. 

  

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

Tapolca, 2019. december …. 

 

 Dobó Zoltán   dr. Németh Mária Anita   

 polgármester jegyző 



1. melléklet a …/2019. (_._) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 

kapcsolatos közszolgáltatási díjak 

 

 

1. Lakossági díj:    13.425 Ft/ m3, melyből 

 

1.1. az alapdíj: 9.680 Ft./m3 mely tartalmazza a 10 %-os rezsicsökkentést 

1.2. az ürítési díj: 3.745 Ft/ m3 

 

2. Nem lakossági díj: 14.500 Ft/ m3, melyből 

 

2.1. az alapdíj: 10.755 Ft/m3  

2.2. az ürítési díj: 3.745 Ft/m3 

 

3. A díjak az 5 m3 szennyvíz elszállítására vonatkoznak, függetlenül a tényleges mennyiség 

elszállításától. 

 

4.  A díjak a 27 %-os Áfa-t nem tartalmazzák. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 

a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket”. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

_/2019.(_._) önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak 

várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 

összegezhetők: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A lakosság számára a rendelet módosítása a közszolgáltatás díjának bizonyos mértékű 

emelkedését vonja maga után. A közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató 

jogosult, az ő bevételét képezi. 

 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A közszolgáltatás kötelező igénybevételét jogszabály írja elő, s ezáltal segíti a 

vízszennyeződés megelőzését és a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét. 

 

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A Tervezet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A törvényi előírásoknak megfelelően szükséges megállapítani és felülvizsgálni a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének érvényes szolgáltatási díját. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


