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___________________________________________________________________________ 
Üsz.: 22-157/2014.    Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási  

      szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  
              közszolgáltatásról szóló rendelet  

           módosítása 
      Mell.: 1 pld. rendelet-tervezet 
      (előzetes hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat 2. 
melléklet 2. pontja alapján: 
„A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon 
települési önkormányzatokat, amelyek 
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján, 
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott 
településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről 
ártalmatlanítás céljából gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) 
csökkentéséhez járul hozzá.” 
 
Tekintettel arra, hogy a közműves csatornahálózat Kiszomboron kiépült, így fentiek alapján 
Önkormányzatunkat nem illeti meg a továbbiakban a támogatás. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
előírja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének díját a tárgy 
évre vonatkozó költségvetési törvényben ilyen címen normatív állami támogatás összege 
csökkenti, továbbá a Rendelet alapján az ingatlantulajdonosok részére Önkormányzatunk is 
biztosít kedvezményt a szolgáltatási díjhoz. 
 
Mivel a csatornahálózat elkészült, elsődleges célkitűzés az, hogy a lakosság arra rákössön és a 
szennyvíz gyűjtése a rendelkezésre álló közmű által történjen meg.  
 
A támogatás megállapításánál a központi jogalkotás is ezt az elvet követi, ezért erre tekintettel 
javaslom a rendeletalkotásnál is ezt figyelembe venni a kedvezményre vonatkozó 
rendelkezések hatályon kívül helyezésével. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletét a 
tervezet szerinti tartalommal megalkotni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2014. december 11. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
            polgármester 
 
 



TERVEZET 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2014. (____) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1)-(2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A fizetendő díj megállapításakor a közszolgáltató által – a díj kiszámítására vonatkozó 
előírások alapján – készített és minden év október 31. napjáig az önkormányzathoz benyújtott 
díjkalkulációt kell figyelembe venni.” 
 

2. § 
 
Hatályát veszti az R. 9. § (7) bekezdése. 
 

3. § 
 
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2015. január 1-jén hatályba.  
 
 
Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
      polgármester        jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja:  
 

 Dr. Kárpáti Tibor 
                    jegyző 



1. melléklet  
 

1. melléklet a 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás díja a 2. pontban meghatározottak kivételével: 
alapdíj/szippantási alkalom: 2.165,- Ft 
                            ürítési díj: 1.343,- Ft/m3 
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás díja a természetes személy ingatlantulajdonosok, a költségvetési szervek, 
valamint más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti 
jogviszony keretében bérlő természetes személy ingatlantulajdonosok esetén: 
alapdíj/szippantási alkalom: 1.948,- Ft 
                            ürítési díj: 1.208,- Ft/m3 
  
 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2014. (______) önkormányzati rendelethez 

 
Társadalmi hatás: a közszolgáltatás biztosításával a kötelező önkormányzati feladat 
biztosított, a jogalkotó a rendelkezésre álló csatornahálózatra történő rákötést preferálja. 
 
Gazdasági hatás: nincs 
 
Költségvetési hatás: nincs 
 
Környezeti és egészségi következmények: a lakosság egészségének védelme, a település 
természeti és épített környezetének megóvása, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz által okozott terhelések minimalizálása a közszolgáltatás által biztosított. Mivel a 
csatornahálózat Kiszomboron elkészült, elsődleges célkitűzés az, hogy a lakosság arra 
rákössön és a szennyvíz gyűjtése a rendelkezésre álló közmű által történjen meg.  
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotásához a felhatalmazást a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1)-(2) bekezdése és a 45. § (6) 
bekezdése adja. 
 
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, 2014. december 11. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző



INDOKOLÁS 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
______/2014. (______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat 2. 
melléklet 2. pontja alapján: 
„A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon 
települési önkormányzatokat, amelyek 
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján szervezett közszolgáltatás 
ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján, 
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott 
településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről 
ártalmatlanítás céljából gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) 
csökkentéséhez járul hozzá.” 
 
Mivel a csatornahálózat Kiszomboron elkészült, elsődleges célkitűzés az, hogy a lakosság arra 
rákössön és a szennyvíz gyűjtése a rendelkezésre álló közmű által történjen meg.  
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 4/2014.(I. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése 
rendelkezett a költségvetési támogatásról, a módosított (2) bekezdésben ez a rendelkezés már 
nem szerepel, a 9. § (7) bekezdése az önkormányzati kedvezményt rögzíti, amely hatályát 
veszti a tervezet szerint. A rendelet 1. mellékletében a módosítást követően ezen összegek 
már nem szerepelnek. 
 
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, 2014. december 11. 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 
 


