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Előterjesztés 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

1. előterjesztés száma: 13/2020. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: rendelet-tervezet 
3. melléklet: költségkalkuláció 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
      -    Gazdálkodási Bizottság 
      -    Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség a rendelethez 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 
- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/B. §-a szerint az 
ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, 
a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi 
csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba 
nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított 
közszolgáltatónak átadni.  
 
A Vgtv. 44/C. § (1)-(2) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást 
szervez és tart fenn. 
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának helyi 
közszolgáltatás keretében történő biztosítása érdekében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján  
2019. március 1. napjától 2024. február 29. napjáig az EUROMAX 2005 Kft. látja el a 
közszolgáltatást Bicske város közigazgatási területén. A közszolgáltatási díj mértéke a 
közszolgáltatási szerződés V. fejezetének 1.5. pontjában az alábbiak szerint került meghatározásra: 
„1.5. A közszolgáltatási díj összege a 2019. évben nettó 2.360,- Ft/m3. 
A jelen pontban rögzített közszolgáltatási díj 2019. december 31. napjáig érvényes.” 
 
Fentieknek megfelelően Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. 
(XII.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában a közszolgáltatási 
díj mértékét az alábbiak szerint határozta meg: 
„12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1675,- Ft) és az ürítés 
díjából (nettó 685,- Ft) áll és teljes összege nettó 2360,- Ft szippantott köbméterenként a 2019. 
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra.” 

Az Euromax 2005 Kft. ügyvezetője megküldte a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére a 2020. évre vonatkozó díjkalkulációját, amelynek eredményeként a 
közszolgáltatási szerződés 5. fejezetének 1.5 pontjában meghatározott közszolgáltatási díj 
módosítása szükséges.  

A közszolgáltatás díja a jelenlegihez képest változik, így a közszolgáltatási szerződés, valamint 
a díjat meghatározó önkormányzati rendelet módosítása szükséges. 

 
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
A Vgtv. alapján a rendelet megalkotása kötelező.  
Bicske Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
22/2015.(XII.2.) rendeletét (a továbbiakban: R.)  
 
Tekintettel arra, hogy a R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke 
2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig volt érvényes és a közszolgáltató által 
megállapított közszolgáltatási díj mértéke 2020. január 1. napjától megváltozik  - a kéttényezős díj 
(alapdíj + ürítési díj) nettó mértéke 2.360,- Ft-ról 2.598,- Ft-ra emelkedik -, ezért szükséges 
módosítani a rendelet közszolgáltatási díjra vonatkozó szakaszát is. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 32.§-a alapján: „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.” Hivatkozott jogszabálynak való 
megfelelésről a rendelet-tervezet 2. §-a rendelkezik. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1. §-hoz 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díj 
nettó mértékét és a díjmérték érvényességének időintervallumát tartalmazza. 

 
2. §-hoz 

Hatálybaléptetésről rendelkezik. 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez 

 
I. társadalmi hatásai 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást a 
vizek védelme, hasznosítása, kártételeinek elhárítása a környezet és természetvédelmi 
követelmények figyelembe vételével kell ellátni. A befogadóba nem vezetett szennyvíz gyűjtése, 
a begyűjtésre feljogosított közszolgáltatónak történő átadása kötelező érvényű mindenki, az 
ingatlantulajdonosok számára is. A szolgáltatás díjának túlzott emelése, illetve a szolgáltatás 
minőségével nem arányos emelése jelentős elégedetlenséget okozhat.  

II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs. 
 
IV. környezeti következményei: 
A nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtése szabályozott körülmények között 
ellenőrzötten történik csökkentve ezzel a környezeti terheket. 
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A közszolgáltatási díjfizetéssel kapcsolatos számlázás, könyvelés szabályszerűségének, 
pontosításának érdekében. 
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VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya jogszabálysértést eredményez.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a csatolt közszolgáltatási 
szerződésmódosítás jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 

 

Bicske, 2020. január 16. 

Tisztelettel: 
 Bálint Istvánné 

                     polgármester 
 

 
 
 
1. melléklet a 13/2020. előterjesztéshez 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tárgy: Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról  
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést Pálinkás Róbert ügyvezető igazgató (8093 Lovasberény, József Attila u. 7.) által 
benyújtott, 2020. évre vonatkozó díjkalkulációnak megfelelően közös megegyezéssel 
módosítja. A szerződésmódosítás tervezetét megismerte, azt a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 

 

Határidő: 2020. február 29. 
Felelős: polgármester 
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………… /2020. (….) határozat 1. számú melléklete 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
(TERVEZET) 

 
Bicske Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról 
 
 
amely létrejött egyrészről: Bicske Város Önkormányzata (székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4., 
adószáma: 15727048-2-07, képviseli: Bálint Istvánné polgármester), mint a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló önkormányzati 
közfeladat ellátását Bicske Város közigazgatási területén biztosítani jogosult és kötelezett 
szervezet (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanításra 
történő elszállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását ezen szerződéssel átvállaló, és 
azt közszolgáltatás keretében teljesítő,  EUROMAX 2005 Kft. (székhelye: 8093 Lovasberény, 
József Attila u. 7.; adószáma: 13420642-2-07, cégjegyzék száma: 07-09-010907, képviseli: 
Pálinkás Róbert ügyvezető igazgató), mint közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató),  
 
(a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint. 
 
Felek rögzítik, hogy közöttük közszolgáltatási szerződés címmel 2019. február 28. napján létrejött 
szerződés az alábbi pontokban módosul: 
 
 

1.) A szerződés V. fejezetének 1.5. pontja: 
 
A közszolgáltatási díj összege a 2020. évben nettó 2.598,-Ft/m3.  
 
A jelen pontban rögzített közszolgáltatási díj 2020. január 1. napjától december 31. napjáig 
érvényes. 
 
A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
 
 
Bicske, 2020. február ……. 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………….. 
       Bicske Város Önkormányzat                 Közszolgáltató  
Képviseli: Bálint Istvánné polgármester           Képviseli: Pálinkás Róbert ügyvezető  
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Záradék:  
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szerződés tartalmát megismerte és a 
……./2020. (…..) határozatában felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Bicske, 2019. február 
 
  
 

                     Fritz Gábor   
          jegyző 

 
 
 
 

Molnár Enikő      dr. Petrik Péter 
       Pénzügyi Irodavezető                      ügyvéd 
 

 

 
 
2. melléklet a 13/2020.  előterjesztéshez 
 

 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ….. /2020. (...) 

 önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) 
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. § Bicske Város Önkormányzat teljes közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére 
jogosult és kötelezett közszolgáltató az EUROMAX 2005 Kft. székhelye: 8093 Lovasberény, József 
A.u.7. adószám: 13420642-2-07, (továbbiakban: Közszolgáltató) végzi az önkormányzattal 
megkötött közszolgáltatási szerződés szerint. 
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(2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 1.913,- Ft) és az ürítés 
díjából (nettó 685,- Ft) áll és teljes összege nettó 2.598,- Ft szippantott köbméterenként a 2020. 
január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra. 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 

Bálint Istvánné Fritz Gábor 
   polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2020. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                             jegyző 
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