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Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 301/2015. (VI. 26.) határozatával a települési folyékony hulladék
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok
ellátásával a DRV Zrt.-t bízta meg 2015. július 1. és 2025. június 30. közötti időtartamra.
A feladatellátásról szóló szerződést a képviselő-testület – arra való tekintettel, hogy a
rövidebb intervallum nem jár akkora kötöttségekkel – 458/2015. (X. 26.) határozatával
módosította úgy, hogy a DRV Zrt.-t 2025. június 30. helyett csak 2017. június 30-ig
bízta meg a feladat ellátásával. Ezt követően a Képviselő-testület 257/2017. (V. 25.) Kt.
határozatával a 2017. június 30-ig terjedő határidőt meghosszabbította 2018. december
31-ig.
A DRV Zrt. 2017. október 12-i keltezéssel megküldte az önkormányzat részére a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2018. évi díjjavaslatát. A DRV Zrt.
tájékoztatása szerint a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján felülvizsgálatra
került Dombóvár településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás díja.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 44/D. § (4)
bekezdése szerint a közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A
közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó
nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele - elkülönítve tartalmazza a begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén
az utókezelés és a monitorozás költségeit is.
A Vtv. 44/D. § (5) bekezdésének előírása alapján kötelező kéttényezős díjmegállapítást
alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban részt
vevő önkormányzatok esetében, így a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. táblázatában
szereplő Dombóvár agglomeráció esetében is.
A jelenleg hatályos rendelet mellékletében szereplő díjtételek:
A

B

Díj megnevezése

Ft/m3

1. Lakossági szolgáltatási díj
2. Közműves csatornahálózattal el
nem látott településrészen a
lakossági díj
3. Valamennyi közület, intézmény,
nonprofit szervezet szolgáltatási
díja

1.029,30

C
Vízterhelési díj
Ft/m3
10,60

929,30

10,60

1.588

11,80

A DRV Zrt. – igazodva a fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokhoz – az alábbi
táblázatban szereplő díjjavaslatot küldte meg az önkormányzat részére:
Közszolgáltatás számított díja*
Alapdíj
Természetes
személyek
(lakossági)
3.679 Ft/forduló + áfa
felhasználók esetén
Közműves csatornahálózattal el nem látott
3.679 Ft/forduló + áfa
településrészen a lakossági díj
Nem természetes személyek (közületi)
8.424 Ft/ forduló + áfa
felhasználók esetén

Ürítési díj
416 Ft/m3 + áfa
316 Ft/m3 + áfa
953 Ft/m3 + áfa

* A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján
meghatározott, a DRV Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj

A lakossági szolgáltatási díj vonatkozásában díjváltozás nem történik.
Igazodva a fentiekhez szükséges a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes
hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
A rendeletmódosításhoz kapcsolódó hatásvizsgálat:
1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatásai:
A rendelet módosításának közvetlen társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs, tekintettel arra,
hogy a módosítás csak a jelenleg is folyamatban lévő szolgáltatás díjszabásának
megváltoztatására terjed ki.
3. A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi
forrást.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletmódosítás szükséges, mivel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/D. §. (5) bekezdése alapján kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Programban részt vevő
önkormányzatok esetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (….) rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe
a következő melléklet lép:
„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló
közszolgáltatás egységnyi, általános forgalmi adó nélküli díjtételei
Közszolgáltatás számított díja*
Alapdíj
Természetes
személyek
(lakossági)
3.679 Ft/forduló + áfa
felhasználók esetén
Közműves csatornahálózattal el nem látott
3.679 Ft/forduló + áfa
településrészen a lakossági díj
Nem természetes személyek (közületi)
8.424 Ft/ forduló + áfa
felhasználók esetén

Ürítési díj
416 Ft/m3 + áfa
316 Ft/m3 + áfa
953 Ft/m3 + áfa

* A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján
meghatározott, a DRV Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj”

2. §
E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Szabó Péter
jegyző

Részletes indoklás
1. §
Jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében kéttényezős díjmegállapítást vezet be.
2. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

