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Előterjesztés 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 

módosításáról 

1. előterjesztés száma: 74 /2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

-  1. melléklet- határozati javaslat a díjkalkulációról 
- 2. melléklet - rendelet tervezet 
- 3. melléklet – közszolgáltató díjkalkulációja 

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

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

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
Bicske város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 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.). 
 
A R. 12. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási díj mértéke 2016. január 1. 
napjától 2017. január 1. napjáig volt érvényes. A közszolgáltató által megállapított 
közszolgáltatási díj mértéke 2017. január 2. napjától megváltozik, a kéttényezős díj (alapdíj + 
ürítési díj) nettó mértéke 1.300,- Ft-ról 1.515,- Ft-ra emelkedik, ezért szükséges módosítani a 
rendelet ezen szakaszát. 
 
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 
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és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” Hivatkozott jogszabálynak való 
megfelelésről a rendelettervezet 2. §-a rendelkezik. 

A rendelet módosítása előtt a képviselő-testületnek döntenie kell a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosításával összefüggő díjkalkuláció elfogadásáról. 

 
 
 

II. 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. 

 
 

Kérem az előterjesztésem megvitatását. 

 

Bicske, 2017. március 17. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 
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III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 

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

 
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. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya jogszabálysértést eredményez.  
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IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.  

 
 
 
 

1. számú melléklet a 74/2017. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításával összefüggő díjkalkuláció elfogadásáról 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EUROMAX 2005 Kft. nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó díjkalkulációját az alábbiak szerint 
fogadja el: 

Kéttényezős alapdíj számítása összeg 
1. Alapdíj  
  a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek: 

 
762,- Ft 

számlázás és díjbeszedés költségei: 6,- Ft 
a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordítások: 14,- Ft 
az amortizáció és a szükséges felújítás fedezete: 63,- Ft 
összesen alapdíj: 845,- Ft 
2. Ürítési díj  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől függő költségek: 

 
670,- Ft 

a terület felhasználási egységtől függő költségek: 0,- Ft 
összesen ürítési díj: 670,- Ft 
3. Kéttényezős díj összesen (alapdíj + ürítési díj) 1.515,-Ft 

 

Határidő: 2017. március 29. 
Felelős: polgármester 
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2. számú melléklet a 74 /2017. számú előterjesztéshez 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének    ….. /2017. (III. ….) 
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. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 22/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„12. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős díj, amely az alapdíjból (nettó 845,- Ft) és az 
ürítés díjából (nettó 670,- Ft) áll és teljes összege nettó 1.515,- Ft szippantott köbméterenként 
a 2017. január 2. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakra.” 

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

 
 
 
 

Pálffy Károly Fritz Gábor 
polgármester jegyző 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. ……………… 

                                                                                        Fritz Gábor 

                                                                                              jegyző 
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