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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati 

intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a 

szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, a 

közfeladat elvégzésére irányuló közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék 

elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 

ellátásával a DRV Zrt.-t bízta meg 2015-ben, először 2017. június 30-ig, majd a 

szerződés azóta kétszer is meghosszabbításra került, legutóbb két évvel ezelőtt ezév 

végéig (342/2018. (X. 26.) Kt. határozat). 

  

A DRV Zrt. vállalja továbbra is a feladat ellátását, illetve az önkormányzat részére 

megküldte javaslatát a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével 

kapcsolatos díjakra a 2021-es évre vonatkozóan, miután azokat a cég felülvizsgálta. 

  

Mivel évről évre eltérő szennyvízmennyiség kerül elszállításra, a DRV Zrt. az összes 

költségadat helyett a fajlagos költséget vizsgálta meg. A felülvizsgálat eredményeként 

a DRV Zrt. az alapdíj 2021. január 1. napjától történő módosítását kéri a nem 

természetes személy (közületi) felhasználók esetében, így - amennyiben a 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbításra kerül - szükséges a hatályos díjtételek 

módosítása is.  

 

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 a 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 dombóvári agglomeráció (Dombóvár, Attala, Kapospula, Döbrököz) esetében 

is. 

A jelenlegi díjtételek (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet szerint): 

Közszolgáltatás számított díja* Alapdíj Ürítési díj 

Természetes személyek (lakossági) 

felhasználók esetén 
3.679 Ft/forduló + áfa 416 Ft/m3 + áfa 

Közműves csatornahálózattal el nem látott 

településrészen a lakossági díj 
3.679 Ft/forduló + áfa 316 Ft/m3 + áfa 

Nem természetes személyek (közületi) 

felhasználók esetén 
8.424 Ft/ forduló + 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 
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A DRV Zrt. – igazodva a fentiekben ismertetett jogszabályi előírásokhoz – az alábbi 

táblázatban szereplő díjjavaslatot küldte meg az önkormányzat részére a 2021. évre 

vonatkozóan (a díjjavaslatban a közműves csatornahálózattal ellátott és el nem látott 

lakossági felhasználókra vonatkozóan azonos díj szerepel): 
 

Természetes személyek (lakossági) 

felhasználók esetén 
3.679 Ft/forduló + áfa 416 Ft/m3 + áfa 

Nem természetes személyek (közületi) 

felhasználók esetén 
11.959 Ft/forduló + áfa 953 Ft/m3 + áfa 

 

A közületi felhasználók esetében a nettó díjváltozás mértéke az alapdíjat illetően 

mintegy 42%. 

 

2019. évi tényleges fajlagos adatok: 

 

  

Időszak 

Fajlagos 

költség 

(Ft/m3) 

Fajlagos 

bevétel (Ft/m3) 

Veszteség 

fajlagos 

(Ft/m3) 

Beszállított 

mennyiség 

lakossági 

(m3) 

Beszállított 

mennyiség 

közületi 

(m3) 

Beszállított 

mennyiség 

összesen 

(m3) 

2019. évi 

tény 
2535 1157 1378 438 42 480 

 

Tervezett fajlagos adatok: 

 

  

Időszak 

Fajlagos költség 

(Ft/m3) 

Beszállított 

mennyiség (m3) 

2020. évi terv 3172 564 

2021. évi terv 3557 354 

 

A DRV Zrt.-nek Dombóváron 2019-ben 661.550,- Ft vesztesége keletkezett a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási tevékenység ellátása 

során, melyet az Önkormányzat a DRV Zrt. részére működési támogatásként - a 

szerződésben foglaltak szerint - megfizetett. 

 

A DRV Zrt. a veszteségek csökkentése érdekében javasolja a közületi díjak emelését. 

 

A díjjavaslatban foglaltak alapján a DRV Zrt. által elvégzett tevékenység várható éves 

díjbevétele 1.259.501,- Ft, mely teljes egészében a szolgáltatást igénybe vevőket terhelő 

költség.  

 

A közszolgáltatási szerződést újabb két évre javaslom meghosszabbítani, ehhez 

kapcsolódóan pedig szükséges a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet mellékletének módosítása is a díjjavaslatnak megfelelően. 
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Határozati javaslat 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során jóváhagyja a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésével és a dombóvári szennyvíztisztító telepre történő 

beszállításával, valamint ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás 

ellátása tárgyú, a DRV Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2022. december 31-ig 

történő meghosszabbítását. 

 

A közszolgáltatási szerződés tartalmának jóváhagyását és a módosított közszolgáltatási 

szerződés aláírását Dombóvár Város Polgármestere teszi meg. 

 

Határidő: 2020. december 31. – szerződés aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 

 

 

 

        Pintér Szilárd 

        polgármester 
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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 az önkormányzatra nézve pozitív gazdasági és 

költségvetési hatása van (hiszen eddig a fajlagos költségnövekedésből adódó 

veszteségét a szerződésben foglaltak szerint Dombóvár Város Önkormányzata fizette 

meg a szolgáltató részére), azonban a díjváltozás miatt társadalmi hatás azoknál a jogi 

személyeknél jelentkezik, ahol a szennyvíz szippantással kerül elszállításra. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:  

 

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs, tekintettel arra, 

hogy a módosítás a jelenleg is folyamatban lévő szolgáltatás díjszabásának 

megváltoztatására és hatályának meghosszabbítására 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 nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltatási tevékenység ellátásának fajlagos költségnövekedésből adódó 

veszteségét a szerződésben foglaltak szerint Dombóvár Város Önkormányzatának a 

szolgáltató részére meg kell fizetni. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 

Dombóvár Város Polgármesterének 

…/2020. (…. ….) rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében a 2020. 

november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel eljáró Dombóvár Város 

Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdése e) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe 

a melléklet lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 
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Melléklet a …./2020. (..)  önkormányzati rendelethez 

 

„Melléklet a 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló 

közszolgáltatás egységnyi, általános forgalmi adó nélküli díjtételei 

 

 
 A B C 

1. A díjfizetésre kötelezettek köre Alapdíj Ürítési díj 

2. Természetes személy (lakossági) 

ingatlantulajdonos esetén 
3.679 Ft/forduló + áfa 416 Ft/m3 + áfa 

3. Nem természetes személy (közületi) 

ingatlantulajdonos esetén 
11.959 Ft/forduló + áfa 953 Ft/m3 + áfa 

 

A közszolgáltatási díjon kívül még a díjfizetőt terheli a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény szerinti mindenkor érvényes vízterhelési díj.” 

 

 

 

 

 

A rendelettervezet egyes szakaszaihoz az alábbi indokolás kapcsolódik: 

 

1. § 
A módosított díjtételeket tartalmazó mellékletről rendelkezik. 

 

2. § 

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg. 
 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi követ-

kezménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 
 


