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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
Tárgy:  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó döntés 

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. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26.-ai ülésén, 60/2018.(IV.26.) számú 
határozatával döntött a pályázat kiírásáról.A 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, szerződéskötés napjától (várhatóan 2018. 
július 5.) 48 hónap határozott időtartamra (mely meghosszabbítható 3 alkalommal 12 havi opciós 
lehetőséggel) az alábbi ajánlatot nyújtotta be: 

 

Begyűjtött mennyiség                                                   m3                     Ár (nettó) 

1-4 m3 mennyiségig nettó díj (lakosság)                        Ft/4 m3                 14.459.-Ft. 

1-4 m3 mennyiségig bruttó díj (lakosság)                       Ft/4 m3                 18.363.-Ft. 

4 m3 feletti nettó díj (lakosság)                                      Ft/ m3                    3205.-Ft. 

4 m3 feletti bruttó díj (lakosság)                                     Ft/m3                     4071.- 

 

Tájékoztatás 
• Ajánlatunk a kiadástól számított 30 napig, valamint a visszavonásig érvényes. 
• A fenti árak munkanapokra vonatkoznak, melyek társaságunknál hétfőtől- péntekig értendő. 
• A célgép a beállástól számítva 20 m-nél távolabb nem tudja a munkát elvégezni. 
• A helyszín rendelkezésre állásáról a megrendelő feladata gondoskodni. 
• Amennyiben a szolgáltatás megvalósulása a Megrendelő hibájából nem teljesül (pl.: fogadó 

eszköz alkalmatlansága), úgy a Főváros Vízművek Zrt. jogosult a helyszínen töltött 
időtartam, valamint a kiszállási díj kiszámlázására. 

• Amennyiben Megrendelőnek lejárt határidejű tartozása van a Fővárosi Vízművek felé, úgy a 
szolgáltatás nyújtását társaságunk megtagadhatja. 

• Nem lakossági ügyfelek vonatkozásában a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
összegyűjtésére Társaságunk egyedi ármeghatározást alkalmaz. 

 
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 
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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)  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 szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában meghatározott, 
díjalkalmazásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítésére a közszolgáltató köteles. A tv. 1. 
§ (3) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott díjmérséklés az önkormányzati díjrendelet 
szerinti kedvezmény, mentesség vagy ingyenesség esetén alkalmazandó díjkompenzáció összegét 
nem növeli. Eszerint a települési önkormányzat a rezsicsökkentés miatti bevételkiesés 
kompenzálására nem köteles. 
A fentiekre tekintettel tisztázó kérdéseket tettünk fel a pályázónak 
 
- Az ajánlatban szereplő árak munkanapra vonatkoznak hétfőtől-péntekig. Azonban Budakalászon 

vannak üdülőterületek, és kiskertes területek, ahol jellemezően hétvégén tartózkodnak a 

tulajdonosok. Kérném megadni a hétvégére vonatkozó díjtételeket is. 

- Az árajánlat szerint a célgép a beállástól számítva 20 m-nél távolabb nem tudja a munkát 

elvégezni. Mi van abban az esetben, ha a tároló a célgéptől 20 m. távolságon túl van. 

- a két díj közötti különbözet megtérítésével kapcsolatosan mi az elképzelésük, tekintettel arra, 

hogy az Önkormányzat költségvetésében nincs fedezet kompenzációra, és a fentiek alapján nem 

is köteles rá. 

 
A pályázó az alábbi válaszokat adta: 
 

- Hétvégére (kizárólag a szombati napon) vonatkozó munkavégzést 30% felárral tudjuk 
elvégezni. (Vasárnap ilyen típusú szolgáltatást nem áll módunkban teljesíteni). 

- A célgép maximum 50 m-es távolságról és 5 m-es mélységből tud munkát végezni. A 20 m-t 
meghaladó távolság esetén 20% felárat számolunk fel. 

- Társaságunknak a két díj közötti különbözet megtérítését nem áll módjában kezelni. 
Az Önök által megküldött ÁFA-mentes 1800 Ft-os áron a közszolgáltatást Társaságunk nem 
tudja Vállalni. 
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Amennyiben a pályázati eljárás sikertelen az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 3/G. §-ban meghatározott nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési közszolgáltatás ellátásának kiesése esetén a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének megszervezésével és elvégzésével 
kapcsolatos feladatok ellátására a hivatásos katasztrófavédelmi szerv vízügyi és vízvédelmi hatósági 
hatáskörrel rendelkező területi szerve jelöl ki közszolgáltatót. 
 
Kompenzációs igény benyújtására ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés esetén van 
lehetőség. Ennek keretében az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató az ideiglenes 
begyűjtési ellátás során felmerülő, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségeinek 
megtérítését kérheti. Az ideiglenes begyűjtési ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek 
indokoltságát és a többletköltségek elszámolását a Hivatal ellenőrzi. A közérdekű szolgáltató indokolt 
többletköltségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg. 

 

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati eljárást nyilvánítsa 
eredménytelennek. 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás elvégzésére” tárgyban kiírt pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakalász, 2018. június 20. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 

 


