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KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 278/2011. (IX. 27.) KNÖT 
határozatával határozatlan idejű közszolgáltatási szerződést kötött a Makó-Térségi Víziközmű 
Kft-vel  (6900  Makó,  Tinódi  u.  8/A.,  képviseletében:  Medgyesi  Pál  vezérigazgató)  –  a 
továbbiakban: Közszolgáltató – mint szolgáltatóval az önkormányzat közigazgatási területén 
keletkező  folyékony  hulladék  begyűjtésével,  szállításával,  elhelyezésével  és 
ártalmatlanításával kapcsolatban.

A folyékony közszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályokat a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatásról  szóló  14/2003.  (VII.29.)  KKÖT  rendelet 
tartalmazza,  így  a  közszolgáltatás  díját  is.  A  települési  folyékony  hulladék  szállítási 
közszolgáltatás díját a 19/2011.(XII. 14.) önkormányzati rendelettel határozta meg 2012. évre 
a képviselő-testület.

A  folyékony  hulladékra  vonatkozó  közszolgáltatás  a  következő  évtől  már  nem  a 
hulladékgazdálkodási törvény, hanem a vízgazdálkodási törvény szabályozási körébe tartozik. 
A folyékony hulladék fogalom helyébe esetünkben a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogalom kerül.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) határozza meg 
2013.  január  1-től  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére, 
ártalmatlanítására  vonatkozó  szabályokat,  a  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételét  és  ad 
felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak a díj meghatározására. 

„44/C.  §  (2)  A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  önkormányzati  rendeletben 
állapítja meg:

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b)  a  közszolgáltató  megnevezését,  valamint  annak  a  működési  területnek  a  határait, 

amelyen  belül  a  közszolgáltató  a  közszolgáltatást  rendszeresen  ellátni  köteles  és  az 
ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet;

c)  a  közszolgáltatás  ellátásának  rendjét,  módját  és  időtartamát,  a  közszolgáltató  és  az 
ingatlantulajdonos ezzel  összefüggő jogait  és kötelezettségeit,  valamint  a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;



d)  a  közszolgáltatás  igénybevételére  vonatkozó  kötelezettséget,  a  közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit;

e)  az  ingatlantulajdonost  terhelő  díjfizetési  kötelezettséget,  az  alkalmazható  díj 
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás 
ingyenességének eseteit;

f)  az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályokat;

g)  a  közszolgáltatással  összefüggő  személyes  adatok  (a  természetes  személyazonosító 
adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

44/D. §  (1) A közszolgáltatás  igénybevételéért  a nem közművel  összegyűjtött  háztartási 
szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni.”

A fentiek figyelembe vételével Közszolgáltató 2012. november 14. napján megküldte a 2013. 
évre  vonatkozó  folyékony  hulladékkal  –  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási 
szennyvízzel - kapcsolatos díj javaslatát. A javaslat szerinti 5,35%-os emelés a szolgáltatási 
szerződés  szerinti  KSH fogyasztói-árindexet  vette  figyelembe és követi.  A díjkalkuláció  a 
települési folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás díjához az önkormányzati rendelet 9.§ 
(7) bekezdése szerinti kedvezményt (a javaslat szerint 292,- Ft) és a központi költségvetésben 
ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezményt – korábban 100,- Ft, - kell még figyelembe 
venni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján javaslom, hogy a Közszolgáltató díj  javaslata alapján határozzuk meg a 
2013.  évre  vonatkozó  folyékony  hulladékkal  –  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási 
szennyvízzel  -  kapcsolatos  közszolgáltatás  díját  és  ezzel  módosítsuk  az  erre  vonatkozó 
önkormányzati rendeletet. 

Kiszombor, 2012. december 12.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



TERVEZET

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
______ /2012. ( _____ ) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
14/2003.(VII. 29.) KKÖT rendelet módosításáról.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  vízgazdálkodásról  szóló 
1995.  évi  LVII.  törvény  44/C.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a 
Magyarországi  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  11. 
pontjában meghatározott vízgazdálkodási feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  kötelező  helyi  közszolgáltatásról  szóló 
14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

Szegvári Ernőné sk. Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: _________________ 

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző



1. melléklet 

1. melléklet a 14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelethez

A települési folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás díja: 2.435,- Ft/m3

A díj összege az ÁFA-t nem tartalmazza.
A rendelet 9. § (7) bekezdése szerinti kedvezmény összege:  292  Ft/m3””



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet módosításáról szóló
______/2011. ( ____  ) önkormányzati rendelethez

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

Társadalmi  hatás: a  közszolgáltatás  megszervezésével  és  biztosításával  gondoskodik  az 
önkormányzat kötelező feladatáról.

Gazdasági hatás: a lakosságot terhelő rezsiköltség összege nő.

Költségvetési hatás: nincs

Környezeti és egészségi következmények: a folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás 
kötelező  igénybevételével  megelőzhető  a  folyékony  hulladék  illegális  lerakása,  illetve  az 
ebből eredő káros környezeti hatások.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a folyékony hulladékra (háztartási szennyvíz) 
vonatkozó közszolgáltatás 2013. január 1. napjától a vízgazdálkodás körébe tartozik, a nem 
közművel  begyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésével  kapcsolatos  közszolgáltatásra 
vonatkozó szabályokat - köztük a közszolgáltatás díját - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza. 

A  jogszabály  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek:
az  alkalmazáshoz  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételeket  a 
közszolgáltatást ténylegesen végzőnek kell biztosítania.

Kiszombor, 2012. december 12.

Dr. Kárpáti Tibor
         jegyző



INDOKOLÁS
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

14/2003. (VII. 29.) KKÖT rendelet módosításáról szóló
______/2011. (______) önkormányzati rendelethez

Kiszombor  nagyközség  területén  a  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatást  a 
Makó-Térségi  Víziközmű  Kft.  (6900  Makó,  Tinódi  u.  8/A.;  képv.:  Medgyesi  Pál 
vezérigazgató) látja el.

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  következő  évi  díj 
megállapítására a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján rendelkezett.

A KSH adatai szerint 5,35% volt az árindexváltozás az elmúlt 12 hónapban, a Közszolgáltató 
ennek megfelelően jelen árbeterjesztésében ilyen mértékű emeléssel számol. 

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  20.  §-ában  foglalt  egyeztetési  kötelezettség  a  rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn.

Kiszombor, 2012. december 12.

Dr. Kárpáti Tibor
jegyző






	A rendelet 9. § (7) bekezdése szerinti kedvezmény összege: 292 Ft/m3””

