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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat a háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítására 
 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzata pályázati eljárás lefolytatásának eredményeként 2015. 
június 1-én közszolgáltatási szerződést kötött Velki Miklós egyéni vállalkozóval, a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése céljára történő 
elszállítására. 
 
A szerződés 6. pontja szerint a közszolgáltatás időtartama 2015. július 02.-től 12 hónap 
határozott időtartam, azzal a kitétellel, hogy a szerződés meghosszabbítható 1 alkalommal 
12 havi opciós lehetőséggel, melynek igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. 
 
Velki Miklós egyéni vállalkozó leírta, hogy a 2015. június 01.-én kötött szerződést kész 
meghosszabbítani változatlan feltételek mellett (1. sz. melléklet). 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő. 
 
 

Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a településen keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásáról szóló Szolgáltatási Szerződést. A testület felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja „a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló” rendeletének 
módosításáról szóló rendeletét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Budakalász, 2016. április 18. 

Rogán László 
Polgármester 

 

 



KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

Amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2011 
Budakalász Petőfi tér 1., adószám: 15730961-2-13), képviseli Rogán László polgármester, 
mint megbízó, valamint 
 
Velki Miklós egyéni vállalkozó (2011.Budakalász Bethlen Gábor u. 10., adószám: 49855100-1-
33), mint közszolgáltató között a – 2015. június 01-én megkötött szerződés módosítására – 
alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. A szerződés 5. pontja „Közszolgáltatás megkezdésének időpontja”az alábbiak szerint 
módosul: „2016.06.02.”. 

2.  A szerződés 6. pontja „Közszolgáltatás időtartama”az alábbiak szerint módosul: „12 
hónap határozott időtartam.”. 

3. A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul maradnak.  
4. Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban került aláírásra.  

 
Budakalász, 2016. április   
 
 
 
 _______________________________ _______________________________ 
 Megbízó Közszolgáltató 
 Rogán László   Velki Miklós   
 polgármester egyéni vállalkozó 

   
 



Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2016.( IV.    .) önkormányzati rendelete 

a  
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII.tv.2.§-ában, továbbá a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
15/2015.(V.29.) számú rendeletének (a továbbiakban: R) 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„A rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt 2016. június 1. napjától 2017. június 1. 
napjáig a Képviselő-testület által kijelölt Velki Miklós Sándor egyéni vállalkozót (székhely: 
2011 Budakalász, Bethlen Gábor utca 10.; telephely: 2000 Szentendre, Dózsa György utca 
26.; KSH azonosító kód: 49855100-3700-231-13; KÜJ szám: 101455556; KTJ szám: 
101439188.) kell érteni.” 
 

2.§ 
 

Az R 4.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatóval 12 hónap határozott időre köti.” 
 

 
Záró rendelkezés 

3.§ 
Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba. A rendelet a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti.  
 
 
 
 Rogán László     dr. Udvarhelyi István 
 polgármester     jegyző 
 
Záradék:  
A rendeletet a Képviselő- testület a 2016. április ……-i ülésén fogadta el.  
Kihirdetése 2016. április …… napján megtörtént.  
 
dr. Udvarhelyi István 
jegyző 



A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
rendelet módosításának előzetes hatásvizsgálata 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet megalkotásával Budakalász Város Önkormányzata továbbra is biztosítja Város 
területén képződő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és 
elhelyezését a közszolgáltatóval. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező jellege növeli a háztartások kiadásait, 
ugyanakkor állampolgári kötelesség is, hogy a háztartásoknál keletkező szennyvíz ne terhelje 
a környezetet. A szolgáltatót ösztönözni kívánja a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb 
költségű ellátására, kapacitásának hatékony kihasználására.  
Költségvetési hatása nem releváns. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
A közszolgáltatás fenntartásával továbbra is biztosítható, hogy a háztartási szennyvíz 
megfelelően kerüljön ártalmatlanításra. A közszolgáltatás fenntartása nélkül 
elképzelhetetlen az egészséges, tiszta kulturált környezet fenntartása. A rendelet 
megalkotásának elmaradása esetén az Önkormányzat nem látja el a kötelező feladatát, mely 
környezetvédelmi károkat, közegészségügyi problémákat generálna. 

 
3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Adminisztratív hatásai jelentősek. A rendelet megalkotása a jegyző részére biztosítja az 
ellenőrzés lehetőségét, annak érdekében, hogy kiszűrje, kik azok akik nem veszik igénybe a 
kötelező közszolgáltatást.   
 

4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 

A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) 
bekezdése kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása 
jogszabálysértést eredményez.  
 
 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek a kiválasztott közszolgáltatónál adottak. Az 
önkormányzatra többlet terhet ró az ellenőrzés, és ehhez kapcsolódó eljárások lefolytatása 
ami a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező jelentős munkateher növekedést eredményez. 

 

 

 



A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló 

szóló rendelet módosítás indokolása 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Részletes indokolás 

 
 
A rendelet 1.§-a tartalmazza a közszolgáltatási szerződés idejét, a közszolgáltató személyét 
és egyéb adatait 
 
A rendelet 2.§-a tartalmazza a közszolgáltatási szerződés érvényességi idejét 
 
A rendelet 3.§-a tartalmazza a rendelet hatályát  
 

 


