
Kéthely Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete   

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2016. (XII…..) 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kéthely Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 44/C. §-ában, valamint a 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli:  

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 
6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe 1. melléklete 
lép. 

2.§ 

A rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklete lép. 

3. § 

      E rendelet 2017. január l. napján lép hatályba. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné 
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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1. melléklet a ../2016. (XII. ...) önkormányzati rendelethez 

 
1. melléklet az 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételének díja 

 
 

 
Kéthely község közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
esetében fizetendő díj az alább meghatározott „közszolgáltatási díj” és a közszolgáltatás ellátásához 
biztosított költségvetési támogatással csökkentett összeg. 

 
 

 SZÁLLÍTÁSI 
TÁVOLSÁG 

SZÁLL 
DÍJ. 

ÜRÍTÉS 
M3 

ÁRTALMATLANÍTÁS 
DÍJ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
DÍJ 

(NETTÓ FT)   
1. 5-10 km 4785 1 1121 5906   
2. 5-10 km 4785 2 2242 7027   
3. 5-10 km 4785 3 3363  8148   
4. 5-10 km 4785 4 4484 9269   
5. 5-10 km 4785 5 5605 10390   
     

 
 

(A fenti „közszolgáltatási díj” az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 
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2. melléklet a …/2016. (XII. ...) önkormányzati rendelethez  

 
2. melléklet az 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételének díja természetes személy ingatlantulajdonos esetén 
 
 
Kéthely község közigazgatási területén keletkezett folyékony hulladék esetében fizetendő díj az alább 
meghatározott „közszolgáltatási díj” és a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési 
támogatással csökkentett összeg. 
 
 

 

 SZÁLLÍTÁSI 
TÁVOLSÁG 

SZÁLL 
DÍJ. 

ÜRÍTÉS 
M3 

ÁRTALMATLANÍTÁS 
DÍJ 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
DÍJ 

(NETTÓ FT)   
1. 5-10 km 3745 1 875 4620   
2. 5-10 km 3745 2 1750 5495   
3. 5-10 km 3745 3 2625 6370   
4 5-10 km 3745 4 3500 7245   
5. 5-10 km 3745 5 4375 8120   
     

 
(A fenti „közszolgáltatási díj” az ÁFÁ-t nem tartalmazza) 
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Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 
                     Jegyzője 
      8713 Kéthely, Ady u. 1. 
                Tel/Fax.: 85/339-210 
                 
Ügyiratszám: 2123/1/2016.                                                5. számú előterjesztés 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2016.(XII…) önkormányzati 
rendelet 

 
I N D O K O L Á S A  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) pontja 
előírja, hogy a települési önkormányzat – vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 
(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli 
ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről 
és ellenőrzéséről. 

A Vgtv. alapján az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a 
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba 
vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási 
szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon 
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 

 
A Vgtv. 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-
testületének rendeletben kell megállapítania a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó szabályokat. 
A Vgtv. 44/C. (2) bekezdése állapítja meg az önkormányzati rendelet tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket. 
Eszerint 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. 
 
A rendelet-tervezetben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, 
2017.01.01-től 2021. december 31-ig, megkötött közszolgáltatási szerződésben foglalt új díjtételeket 
vezettük át a hatályos önkormányzati rendeleten. 
 
Kéthely, 2016. december 8. 
                                                                                              Nagy Gáborné 
                                                                                                       jegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendele
módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb 
hatás: 

A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe- 
vétele a település lakói számára élhetőbb, 
tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken 
a környezet terhelése, a környezeti ártalmak 
mérséklődnek. A közszolgáltatási díj  
beszedésére a közszolgáltató jogosult, az ő 
bevételét képezi. 

A rendeletnek az 
Önkormányzat 
költségvetésére 
közvetlen hatása 
várhatóan nem 
lesz. 

A jogalkotó elsődleges célja a 
környezet megóvása a káros 
hatásoktól, szennyezésektől. 
A rendelet megalkotásának  
közvetlen környezeti és 
egészségügyi következményei 
pozitívak, elősegíti a víz-
szennyeződés megelőzését a 
felszín alatti ivóvízkészlet 
védelmét. A közszolgáltatás 
legfontosabb szerepe érvényes
miszerint a keletkezett  
lakossági szennyvizek 
ellenőrizetlenül és kezelés  
nélkül ne kerülhessenek 
vissza a természetbe. 

A szabályozásnak adminisztratív terhei 
nincsenek. A közszolgáltató rendelkezik a 
közszolgáltatáshoz szükséges feltételekkel.       
Az önkormányzat gondoskodott a kötelező 
közszolgáltatás megszervezéséről, melyet a 
közigazgatási területén élő ingatlan- 
tulajdonosok, használók kötelesek igénybe  
venni. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény előírása alapján a települési önkormányzat 
köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. (1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pont).  
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos 
 jogi szabályozásban és közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Rendelkezésre áll. Szervezeti: Rendelkezésre áll. Tárgyi: Rendelkezésre áll. Pénzügyi: Rendelkezésre áll. 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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