
www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 
 

65/2017. (V.25.) sz. előterjesztés 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2017. május 25-ei rendes ülésére 

 
 

Tárgy:   Javaslat háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó döntések meghozatalára 
 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
 
Készítette:   Fetterné Ferenczy Beatrix osztályvezető 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző, Pál József irodavezető 
 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
                   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 

 
 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

 

http://www.budakalasz.hu/
mailto:info@budakalasz.hu


 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó döntések meghozatalára 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.). 4. §. (2) bekezdés d) 
pontja előírja, hogy az önkormányzat köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 

Vgtv. 45. §. (6) bekezdése alapján a képviselő-testületének rendeletben kell megállapítania a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére vonatkozó szabályokat. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 27. napján tartott 
Képviselő - testületi ülésén, 66/2017.(IV.27.) képviselő - testületi határozatával döntött a 
pályázat ismételt kiírásáról, mivel az előző pályázati kiírás eredménytelen volt. 

Az ismételt pályázati felhívásra egy pályázat érkezett a Fővárosi Vízművek Zrt -től.  

A Vgtv. 44/D.§-a rendelkezik a díjmegállapítás szabályairól. A díj meghatározása során 
figyelembe kell venni a szennyvíz mennyiségét, és a közszolgáltatás hatékony működéséhez 
szükséges költségeket.  A díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó 
nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.  

 A pályázó az ajánlattételi felhívásban foglalt időtartamra, 2017. június 1. napjától 2020. 
június 1. napjáig (mely meghosszabbítható 3 alkalommal 12 havi opciós lehetőséggel) az 
alábbi ajánlatot nyújtotta be: 

 

Nem gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos esetében: 

 

 1-4 m3 mennyiségig 14.459.-Ft/ 4 m3+ÁFA 

4 m3 mennyiség felett 3205 Ft/m3+ÁFA 

Amennyiben pótfelszerelések(szivattyúk, 
csőcsatlakozások) szükségesek a 
közszolgáltatásért fizetendő díj 

A begyűjtött mennyiség után fizetendő 
közszolgáltatási díj 20 %-kal növelt összege 

 

Gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos esetében: 

 

1-4 m3 mennyiségig 20.387.-Ft/ 4 m3+ÁFA 

4 m3 mennyiség felett 4519 Ft/m3+ÁFA 

Amennyiben pótfelszerelések(szivattyúk, 
csőcsatlakozások) szükségesek a 
közszolgáltatásért fizetendő díj 

A begyűjtött mennyiség után fizetendő 
közszolgáltatási díj 20 %-kal növelt összege 

 

A 2015. június 1-től 2017. június 1. napjáig terjedő időszakban a vállalkozó a közszolgáltatást  
1800.-Ft/m3 (a közszolgáltató alanyi ÁFA mentes volt) szolgáltatási díjon látta el. 



 
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 
(továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint „A vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott 
ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § 
(1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 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. 
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj: 
a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra 
vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az 
adott ingatlantulajdonosra, vagy - ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott - a szolgáltató 
által az adott településen a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én 
alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat), 
b) a tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az 
önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díj, vagy az önkormányzat és a 
közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül 
az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve 
az alapdíjat), 
c)2  az a) és b) pontban foglaltak alkalmazhatóságának hiányában az adott településen 
szolgáltatást teljesítő szolgáltató által 2013. január 31. és 2013. június 30. közötti időszakban 
alkalmazott legalacsonyabb szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az 
alapdíjat). 
 Budakalászon 2013 január 31.-én nem volt megállapítva díjtétel. 
A Vgtv. 44/D (8) bekezdése szerint „Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete az 
ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az (1)-(6) bekezdésben 
meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál díjkedvezmény alkalmazásával 
alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a szolgáltatás ingyenességének 
esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában megtéríti.”. 
A korábbi közszolgáltató díjtételét figyelembe véve, annak további alkalmazása esetén a 
díjkompenzáció éves szintek kb. 6 millió forint összegben terhelné Budakalász 
költségvetését. Budakalász Város költségvetése díjkompenzációra nem tartalmaz fedezetet. 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa 
eredménytelennek. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére” tárgyban kiírt 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2017. május  

Rogán László 
polgármester 
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