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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 96/2018. 
 
Tárgy: Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 24/2016. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 
        jegyző 
 
 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. október 10. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
 
1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló a 24/2016. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet megalkotásával 
szabályozta a háztartási szennyvíz közszolgáltató általi összegyűjtését és elszállítását. 
A közszolgáltatói tevékenységet a nagykovácsi telephellyel rendelkező Jäger Kft. 
(székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 3.) látta el.  
A Jäger Kft jelezte az Önkormányzat felé, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó tevékenységét 2018. augusztus végével megszünteti, 
így szükségessé vált, hogy a közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében új 
közszolgáltatóval szerződjön az Önkormányzat. 
A közszolgáltatás becsült értékének megállapítása érdekében adatokat kértünk a 
közszolgáltatótól, mely adatok alapján megállapítást nyert, hogy a nagymértékű 
csatorna-rákötések miatt, a beszerezni kívánt közszolgáltatás becsült értéke immár 
közbeszerzési értékhatár alatti, így az új közszolgáltató személye már beszerzési eljárás 
alapján is kiválasztható. 
Sajnálatos módon a beszerzési eljárás során az alkalmasnak vélt ajánlattevők nem 
nyújtottak be ajánlatot, így a beszerzési eljárás eredménytelen lett. 
 
2. Az eredménytelen beszerzési eljárás miatt, és a közszolgáltatás folyamatos ellátása 
érdekében, megkerestük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kérve közérdekű 
közszolgáltató kijelölését Nagykovácsi közigazgatási területére nézve. 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság az FKI-KHO: 6669/2018. számú 
határozatában a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1461 
Tárnok, Fehérvári út 51.) jelölte ki közérdekű közszolgáltatóként 2019. szeptember 21. 
napjáig. 
A közszolgáltatás díja nettó 2200,-Ft/m3. A minimális számlázási díj 5 m3, a minimális 
szolgáltatói díj pedig nettó 11.000,-Ft/alkalom. A közérdekű közszolgáltató az 5 m3 alatti 
szennyvíz begyűjtése során is az 5 m3-re vonatkozó szolgáltatási díjat számlázza ki.  
 
3. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. § (2) 
bekezdése tételesen tartalmazza, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről rendelkező önkormányzati rendeletnek mit kell szabályoznia. Így 
- többek között - nevesíteni kell a közszolgáltatót, az ártalmatlanítás átadási helyét, 
valamint az ingatlantulajdonost terhelő díj mértékét. Tekintettel arra, hogy az új 
közszolgáltató kijelölésével az önkormányzati rendelet kötelező tartalmi elemei 
változnak, szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása. 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. 
pontja és 50. §-a alapján a rendelet-módosítás minősített szavazattöbbséget igényel.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-módosítást szíveskedjen 
elfogadni.  
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében 
minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, 
költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb 
hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása 
esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  
 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet meghatározza a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű közszolgáltató nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásának 
kereteit. A rendelet-módosítással az új közszolgáltató adatai kerülnek átvezetésre. A 
közszolgáltatás díjai növekednek, tekintettel arra, hogy 2013. január 31-én nem volt 
hatályos – díjtételeket tartalmazó – rendelet Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatának. 
 
Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek egészségügyi 
következményei nincsenek. Környezeti következményként értékelhető, hogy a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése a helyi rendelet által 
szabályozottá és ezáltal ellenőrizhetővé válik. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem 
keletkeztet. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A jogszabály megalkotásának szükségességét a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozata alapozta meg, amely a közérdekű 
közszolgáltató kijelöléséről határozott. 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 
adottak.  

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására, valamint 
döntés meghozatalára. 
A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Nagykovácsi, 2018. október 10. 

 
         Kiszelné Mohos Katalin 
        polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(.) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 

24/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 42. §-ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a 44/C § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva megalkotott 24/2016. (XII. 19.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 2. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(1) Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának az FKI-KHO: 
6669/2018. számú határozata a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 51.) jelölte ki. Az ideiglenes kijelölés legfeljebb 
2019. szeptember 21. napjáig tart, és kötelezi a közszolgáltatót a szolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására, valamint 
felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő ürítési helye a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) leürítő helyei.” 
 

2. § 
 
A R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Kiszelné Mohos Katalin       Papp István 
polgármester            jegyző 
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Melléklet az …/2018.(…..) önkormányzati rendelethez 

 
„Melléklet a 24/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 
 
1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja: 

a) közüzemi csatornahálózatba beköthető ingatlanok esetében 
nettó 2200,-Ft/m3; 

b) közüzemi csatornahálózatba be nem köthető ingatlanok esetében: 
nettó 2200,-Ft/m3. 

 
2.  A minimális szolgáltatási díj: nettó 11000,-Ft /alkalom. 
 
3.  A közérdekű szolgáltató az 5 m3 alatti szennyvíz begyűjtése során is az 5 m3-re 
vonatkozó szolgáltatási díjat számlázza ki.” 
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Általános indokolás 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nem közművek összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelete 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezéseinek megfelelőn került 
megalkotásra. A rendelet megalkotásával az önkormányzat jogszabályi 
kötelezettségének tett eleget, és meghatározta a közszolgáltatás kereteit. A 
rendeletmódosítást az új közérdekű közszolgáltató adatainak és az új közszolgáltatási 
díjnak átvezetése tette szükségessé. 

Részletes indokolás 

1.§ A közszolgáltató meghatározásáról és a leürítési pont kijelöléséről rendelkezik. 
 
2.§ A közszolgáltatási díj mértékét tartalmazó melléklet módosításáról rendelkezik. 
 
3.§ Hatályba léptető rendelkezés. 
 


