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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. január 19-i ülésére 
 
 

 
Tárgy:   I. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (…) 

önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 II. Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségei iránti igénybejelentés 
véleményezése 

    
  
Iktatószám: LMKOHFL/5/6/2018. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 79/2017. (XII.18.) önkormányzati 
határozatában tudomásul vette, hogy a 65/2017. (XI.16.) önkormányzati határozatban foglalt 
ajánlattételi határidőig (2017. november 30-ig) a megismételt eljárásban sem érkezett be 
ajánlat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére és hogy a polgármester a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással 
kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál a közérdekű 
kijelölési eljárás lefolytatását.  
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében valamennyi intézkedést megtegyen, a 
szükséges nyilatkozatokat megadja, a kijelölt közszolgáltatóval a szerződést megkösse. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „Felsőlajos településen a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátására közszolgáltató 
kijelölése” tárgyában meghozta 35300/6437-12/2017. ált. iktatószámú határozatát, melyben a 
Faragó Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft-t jelölte ki Felsőlajos településen a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű 
szolgáltatóként. A határozatot önkormányzatunk 2017. december 29-én vette át.  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. 
§ (2) bekezdése értelmében a kijelölést követően az ideiglenes begyűjtési ellátással érintett 
települési önkormányzat haladéktalanul írásban megállapodik a kijelölt közérdekű 
szolgáltatóval az ideiglenes begyűjtési ellátás elvégzéséről és e tevékenység tartalmáról. Az 
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ideiglenes begyűjtési ellátást a kijelölő döntésben meghatározott időpontban (2018. január 1.) 
meg kellett kezdeni a fenti megállapodás megkötésének időpontjától függetlenül.  

Önkormányzatunk előkészítette a jogszabályi előírásoknak megfelelő „Nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására Közszolgáltatási 
szerződés-tervezetet, azt a kijelölt közérdekű szolgáltatóval leegyeztette és a közszolgáltatási 
szerződés 2018. január 08-án aláírásra került.  

I.  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben apró módosítást kell 
eszközölni fentiekre tekintettel. A 10 éves időtartamra kötött közszolgáltatási szerződés lejárta 
alapján, a közszolgáltató, mint kijelölt közérdekű szolgáltató, a feladat ellátását 2018. január 
1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2018. 
december 31. napjáig látja el.  

A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre 
került a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, mint vízügyi hatóság részére. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
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. Az Önkormányzat 
költségvetésére hatást gyakorol „a települési önkormányzatok részére a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról szóló 
92/2013. (X.10.) VM rendelet. ”A rendelet szabályozza a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet 3. pontja szerinti lakossági 
települési folyékony hulladék ártalmatlanításának, igénylésének és elszámolásának rendjét, 
tehát:   

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett 
lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 
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2. Környezeti és egészségi következményei: 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
igénybe vétele a település lakói számára élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal 
csökken a környezet terhelése, a környezeti ártalmak mérséklődnek. 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető. 
 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, 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. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 

A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott 
közszolgáltatónál adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
 
 
II.  
 
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
2013. évi CXXXIV. törvény 3/F. § (7) bekezdése alapján a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatás ellátása során 
felmerülő, közszolgáltatás díjából meg nem térülő indokolt költségeket a központi 
költségvetés fedezi.  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében az ideiglenes 
begyűjtési ellátás díjából nem fedezhető többletköltségek indokoltságát és a többletköltségek 
elszámolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi. 
 
A kijelölt közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított 
indokolt többletköltségei iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz nyújtja be 
közérdekű szolgáltató kijelölésről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 10 
napon belül. Az igénybejelentést az önkormányzat annak ellenőrzését követően, 
véleményével ellátva továbbítja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére 5 napon belül. 
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A kijelölt közérdekű szolgáltató elkészítette és benyújtotta önkormányzatunkhoz az ideiglenes 
begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét.  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján fel van tüntetve, hogy 
gazdasági társaság által milyen dokumentumokat kell benyújtani a többletköltség 
igénylése esetén, melyek az alábbiak:  

MEKH_17_ITKI_SZV_kerelem elektronikus nyomtatvány és az alábbi csatolmányok:  

> Az igényléssel érintett település vonatkozásában az illetékes katasztrófavédelmi szerv 
kijelölő határozata, az esetleges módosításokkal együtt. (PDF formátum) 
> Az igényléssel érintett települési önkormányzattal kötött ideiglenes közszolgáltatás 
ellátásáról szóló megállapodás (PDF formátum) 
> Az igényléssel érintett települési önkormányzathoz benyújtott és elfogadott legutolsó 
költségkalkuláció (PDF formátum) 
> A szolgáltató hatósági felügyeletét ellátók közigazgatási szerv által kiadott nyilvántartásba 
vételt igazoló dokumentum (PDF formátum) 
> Közszolgáltatás bemutatása (PDF formátum) 
> Szerződések, amelyek a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolhatók (alvállalkozói szerződések, üzemeltetési, bérleti 
szerződések, ártalmatlanítási, kezelési, hasznosítási, stb.), minden olyan szerződés, mely a 
beküldött adatok alátámasztására szolgálnak (PDF formátum) 
> 2015. évre vonatkozó előzetes (lezárást követően végleges) beszámoló (PDF formátum) 
> 2015. december 31-ei adatokat tartalmazó előzetes (lezárást követően végleges) főkönyvi 
kivonat (PDF formátum) 
> 2015. évről szóló üzleti jelentés 
> Számviteli politika 
> Önköltségszámítás szabályzat  
> Amennyiben a közszolgáltató a saját maga által üzemeltetett szennyvíztisztító 
létesítményben végzi az ártalmatlanítást, úgy a belső elszámolási egységár meghatározására 
vonatkozó költségszámítás módszertana. 

Az igénybejelentés ellenőrzése, véleményezése 

A közérdekű szolgáltató szépen összeszerkesztve nyújtotta be az ideiglenes begyűjtési ellátás 
teljes idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét önkormányzatunkhoz. A 
kötelezően benyújtandó dokumentumok közül az ártalmatlanítás tekintetében a BÁCSVÍZ 
Zrt. általi befogadó nyilatkozat hiányzik. Közérdekű szolgáltató elmondása alapján a 
befogadó nyilatkozat aláírásra vár.  
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A 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31. időszakra a közérdekű szolgáltató nettó 174 060 Ft összegű 
teljes többletköltséget számol, annak függvényében, hogy erre az időszakra a közszolgáltatás 
keretében 180 m3 mennyiségű nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtést 
prognosztizál. Számol a szippantó gépjárművek tervezett üzemanyagköltségével, azok 
értékcsökkenésével, a szippantó gépjármű vezetők tervezett személyi jellegű ráfordításaival. 
Kalkulál a közszolgáltatás keretében nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
várható ártalmatlanítási költségeivel, a közszolgáltatás tevékenységével kapcsolatos tervezett 
üzemi általános költségekkel. 

 
A benyújtott anyag terjedelmére tekintettel, csak a kérelem került bele az Előterjesztés 2. 
mellékletébe, de a testületi ülésen, valamint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
földszinti 8-as szobában teljes terjedelemben megtekinthető.  
 
 
A fentiekre tekintettel javaslom az Előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet 
elfogadását, továbbá az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 

…./2018. (…) ÖH 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti közérdekű szolgáltatói igény 
megtárgyalása és elfogadása   

Határozat 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi támogatásra javasolja a kijelölt 
közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét.  

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató ideiglenes begyűjtési ellátás teljes 
idejére számított indokolt többletköltségei iránti igényét megküldje a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére és az egyéb szükséges 
intézkedéseket megtegye.  
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester  
Határidő: 2018. január 19. 

Felsőlajos, 2018. január 18. 

                          Juhász Gyula sk. 

                              polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 

Rendelet-tervezet 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. §  

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 4/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A közszolgáltató, mint a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt 
közérdekű szolgáltató, Felsőlajos Község közigazgatási határain belül köteles a feladat ellátását 
2018. január 1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de 
legfeljebb 2018. december 31. napjáig rendszeresen elvégezni.” 

 

 

2. §  
 

(1) Ez a rendelet 2018. január 22. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 

 

 Juhász Gyula  dr. Balogh László  

  polgármester            jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. …………………. 

  dr. Balogh László  

            jegyző 

 

 



8 

 

Előterjesztés 2. melléklete 
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