
1 
 

2. 
Előterjesztés 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2021. december 9-i ülésére 

 
 
Tárgy:    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Kovács Rebeka 
 Jegyzői Iroda  
 Igazgatási csoport 
 
 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:  
 Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
 
 Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:  Muhariné Mayer Piroska 
 aljegyző 

 
 
 

 dr. Balogh László s.k. 
 jegyző 
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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. december 9-i ülésére 
 
Tárgy:   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Iktatószám: LMKOH/269-43/2021 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelete értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási díjfizetési időszak 2021. január 1-től 2021. december 31-ig tart. Fentiek alapján a 
településen 2022. január 1-től új díjfizetési időszak kezdődik.  
 
Jelenlegi állapot szerint, a Faragó Környezetvédelmi Kft., mint a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közérdekű szolgáltató, a feladat ellátását 2021. január 
1. napjától, határozott időre, az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2021. 
december 31. napjáig látja el.  
 
Jelenleg folyamatban van a közszolgáltató kiválasztása. A pályázati kiírásra nem érkezett be pályázat így 
a közszolgáltató személyéről a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának díja nem lehet magasabb a 
jelenleg alkalmazott díjnál a következő díjfizetési időszakban sem a szippantott szennyvízre vonatkozó 
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint: „A 
természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgtv. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott 
közszolgáltatás tekintetében a Vgtv. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő 
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített 
szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek 
és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át.” 
 
A Tv. 2. § (1) bekezdése értelmében „társasházat és lakásszövetkezetet az 1. §-ban meghatározott 
díjcsökkentés a társasházban, illetve lakásszövetkezetben az ingatlantulajdonnal rendelkező természetes 
személyek vonatkozásában illeti meg.” 
 
A Lajosmizsei Szennyvíztisztító Telepen a lakosságtól származó nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ürítési díja: 407 Ft/m3 + 14 Ft/m3 (Vízterhelési díj) + ÁFA.  
 
A jogszabályban foglaltak alapján a jegyző megállapítja, hogy fenti jogszabályhelyek alapján a 2022. 
január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban fizetendő díj megegyezik a 2021. évre 
vonatkozó díjjal, így a jegyző arra tesz javaslatot, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának díjfizetési időszakát módosítsa az önkormányzat 2021. 
január 1 – 2021. december 31. időszakról 2022. január 1 – 2022. december 31. időszakra. 
 
A rendelet-tervezet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel véleményezés céljából megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, mint vízügyi hatóság részére. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletezésű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban látható: 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
Társadalmi, gazdasági hatása a rendeletmódosításnak nincs, tekintettel arra, hogy a díjak évek óta nem 
emelkednek, így a háztartások kiadásait nem növelik. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybe vétele 
a település lakói számára élhetőbb, tisztább környezetet biztosít. Ezáltal csökken a környezet terhelése, a 
környezeti ártalmak mérséklődnek.  
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 
Nem mérhető. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdése 
kötelezővé teszi a települési önkormányzatok részére. Ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.  
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 
A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek az önkormányzat által kiválasztott közszolgáltatónál 
adottak. Az önkormányzatra ezek többlet terhet nem rónak.  
 
 
A fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a T. Képviselők részére 
a hozzá csatolt indokolással együtt. 
 
Lajosmizse, 2021. december 1. 

 

 Basky András 
 polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörben eljáró Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 1.1.m) és 3.1.i) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörben eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A közszolgáltatási díj legmagasabb díját 2022. január 1. és 2022. december 31. között az 1. 
melléklet tartalmazza.” 

2. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 

3. § 

Hatályát veszti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet cím 
szövege. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 
 
 Basky András dr. Balogh László  
  polgármester            jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. …………………. 

  dr. Balogh László              
                    jegyző 
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1. melléklet 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi 
szabályairól szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
legmagasabb mértéke általános forgalmi adó nélkül” 
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Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz és az 1. melléklethez  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
  
Erre tekintettel, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 
2021. december 9-i elfogadására beterjesztett módosításának indokolását az alábbiakban 
teszem közzé: 

1. Általános indokolás  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati rendelete értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási díjfizetési időszak 2021. január 1-től 2021. 
december 31-ig tart. Fentiek alapján a településen 2022. január 1-től új díjfizetési időszak 
kezdődik, melyre tekintettel az önkormányzatnak a rendeletben módosítania kell a 2022. január 
1-től érvényben lévő díjfizetési időszakot. A jogszabály megalkotását a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdése kötelezővé teszi a települési önkormányzatok 
részére. Ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményez. 
  
2. Részletes indokolás  

1.§-hoz 
  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
díjfizetési időszakának módosítását tartalmazza a rendelet 10. § (2) bekezdése módosítása által. 

2. §-hoz 
  

A rendelet 1. melléklete címének módosítását tartalmazza. 
  

3. §-hoz 
  

A rendelet 1. melléklete címe alatt megjelenő kodifikációs szempontból nem helyesen tagolt 
„szövegrészek” hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
  

4. §-hoz 
  
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 


