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5. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2021. március 22. 
 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
2020. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt többletköltség elszámolása, beszámoló 
elfogadása 

 
Iktatószám: LMKOH/269-15/2021 
 
Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény (Tv) 3/F. § (7) bekezdése alapján a közérdekű szolgáltatónál az ideiglenes begyűjtési 
ellátás során felmerülő, a közszolgáltatás díjából meg nem térülő indokolt költségeket a központi 
költségvetés fedezi. Az indokolt költségek elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásában az 
ellátásért felelős települési önkormányzat közreműködik.  

A kijelölt közérdekű szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt 
többletköltségei iránti igényét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján szereplő 
dokumentumok kitöltésével 2020.03.18. napján elkészítette. 

A 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31. időszakra a közérdekű szolgáltató nettó 752.833 Ft összegű teljes 
többletköltséget számolt, annak függvényében, hogy erre az időszakra a közszolgáltatás keretében a 
természetes személy ingatlanhasználóktól 294 m3 mennyiségű nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
begyűjtést prognosztizált. Számolt a szippantó gépjárművek tervezett üzemanyagköltségével, azok 
értékcsökkenésével, a szippantó gépjármű vezetők tervezett személyi jellegű ráfordításaival. Kalkulált 
a közszolgáltatás keretében nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható ártalmatlanítási 
költségeivel, a közszolgáltatás tevékenységével kapcsolatos tervezett üzemi általános költségekkel. 
 
Lajosmizse Város Polgármestere 42/2020. (III.31.) számú határozatában elfogadta és a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) általi támogatásra javasolta az 
anyagot.  
 
A MEKH az igény alapján megállapította az ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés teljes 
idejére, évenkénti bontásban az indokolt többletköltség összegét, amelyről tájékoztatta a 
belügyminisztert. A Belügyminisztérium, mint Támogató a BMÖG/783-5/2020. iktatószámú 
támogatói okirat alapján Lajosmizse Város Önkormányzata részére a közérdekű szolgáltató 2020. 
január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó, meg nem térülő 
költségeinek fedezésére 608 328 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A miniszteri döntés 
alapján nyújtott támogatás teljes összegét az önkormányzat a beérkezést követő 5 munkanapon belül, 
2020.12.22. napján tovább utalta a közérdekű szolgáltatónak, egyúttal támogatási szerződésben 
rögzítésre került a támogatás felhasználásának feltételei, továbbá az elkülönített elszámolásra vonatkozó 
szabályok.  

A fenti támogatói okiratban rögzítésre került, hogy a kijelölt közérdekű szolgáltató a támogatás 
teljes összegére vonatkozóan a MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi 
beszámolót készít, amelyet a MEKH útján terjeszt elő a belügyminiszternek a támogatási 
szerződés lejártát követő tizenöt napon belül, továbbá 2021. január 15. napjáig a támogatás 
felhasználásáról elszámol Lajosmizse Város Önkormányzatának. 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12.§ (1) 
bekezdése alapján a közszolgáltatási díjnak a Tv. 3/F. § (6) bekezdésének való megfelelését, valamint a 
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Tv. 3/F. § (7) bekezdése szerinti, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségek (a 
továbbiakban: többletköltségek) összegét, a közérdekű szolgáltató többletköltség megtérítése érdekében 
benyújtott igényét és módosított igényét, valamint az igény alapján folyósított támogatási előleg 
felhasználásáról készült elszámolást a MEKH ellenőrzi. 

A MEKH honlapján a beszámoló benyújtására az alábbi előírások vonatkoznak:  

,,II. A támogatási összegre vonatkozó beszámoló benyújtása 
A Korm. rendelet 13. § (3) b) pontja értelmében közérdekű szolgáltató a támogatási előleg 
felhasználásáról a Hivatal által meghatározott formában szakmai és pénzügyi elszámolás 
benyújtására köteles, a támogatási okiratban rögzített támogatási időszak lejártát követő tizenöt 
napon belül. 
A támogatásban részesült közérdekű szolgáltató beszámolási kötelezettségét a MEKH_ITKI_SZV 
ÁNYK nyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával teljesítheti. 
1. A benyújtás módja 
A nyomtatvány kizárólag elektronikus úton, Cégkapun/Ügyfélkapun keresztül nyújtható be. Az 
elektronikus ügyintézés menetéről szóló részletes tájékoztatás az Elektronikus ügyintézés menüpontban 
érhető el. 
2. A benyújtandó dokumentumok 
MEKH_ITKI_SZV elektronikus nyomtatvány és az alábbi csatolmányok benyújtása szükséges. 
Számviteli bizonylatok, illetve számlák, amelyek a beszámolóban szereplő jelentősebb tételek 
alátámasztására szolgálnak, különös tekintettel a következőkre: 
> alvállalkozó igénybevétele esetén alvállalkozó által kiállított számlák 
> kiszervezett tevékenység esetén az adott tevékenységgel megbízott cég által kiállított számlák 
> az ideiglenes ellátásban résztvevő gépjármű menetlevelek 
> az ideiglenes ellátásban résztvevő gépjárművek üzemanyagszámlái 
> az ideiglenes ellátásban résztvevő gépjárművek, munkagépek stb. bérleti díjára vonatkozó számlák 
> az ideiglenes ellátással érintett településekre vonatkozó szállítólevelek 
> az ideiglenes ellátással érintett településekre vonatkozó bevételek tételes nyilvántartása 
> ártalmatlanításra vonatkozó számlák. 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, megkeresheti a Hivatal 
ügyintézőit, az alábbi elérhetőségek valamelyikén.” 
 
A kijelölt közérdekű szolgáltatónak 2021. február 24. napján sikerült feltöltenie a MEKH honlapján a 
„Közszolgáltatás Ideiglenes Ellátása Során Felmerülő Indokolt Többletköltség Igénylés/Beszámoló” 
megnevezésű nyomtatványt és a rendelkezésére álló csatolandó mellékleteket. Hivatalunkhoz 2021. 
február 26. napján érkezett meg a feltöltött dokumentáció. A teljes anyag terjedelmére tekintettel az 
Előterjesztés mellékletét a „MEKH_ITKI_SZV_Lajosmizse jav.pdf és a 
MEKH_ITKI_SZV_Lajosmizse.xlsx Igényléssel érintett település, tárgyidőszakra vonatkozó adatai  
című táblája képezi. A támogatott nevére szóló számlák (ártalmatlanításra vonatkozó számlák), a 
főkönyvi kivonat és a menetlevelek a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (6050 Lajosmizse, 
Városház tér 1.) földszinti 7-es szobában teljes terjedelemben megtekinthetők. 
 
Lajosmizse, 2021. március 12. 
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Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I.29.) 
Korm. rendeletével 2021. február 8-ától.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben 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. 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 
 

 
…/2021. (….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra Lajosmizse Város Polgármestereként –a Képviselő-testület 
döntési hatáskörébe tartozó ügyben- „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 2020. évi ideiglenes ellátása során felmerülő indokolt 
többletköltség elszámolása, beszámoló elfogadása” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 

H A T Á R O Z A T 

1) A Faragó Környezetvédelmi Kft. által a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII.8.) Korm. 
rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján elkészített közérdekű szolgáltatói 
beszámolójában foglaltakból az LMKOH/156-92/2020. sz. „Nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására Közszolgáltatási szerződés”-ben 
foglaltaknak megfelelő számlákat elfogadom.   

2) A BMÖG/783-5/2020. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltaknak eleget téve a 
bizonylatokkal alátámasztott beszámolót megküldöm a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal részére, valamint az éves költségvetési beszámoló részeként a Magyar 
Államkincstár felé és valamennyi egyéb szükséges intézkedést, nyilatkozatot megteszek.  

 

Lajosmizse, 2021. március 22. ….. óra ……… perc 

 Basky András 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
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Igényléssel érintett település, tárgyidőszakra vonatkozó adatai 

Lajosmizse település vonatkozásában, 2020.01.01 - 2020.12.31 időszakra 

Közszolgáltatás keretében összegyűjtött szennyvíz 
ártalmatlanítására kijhelölt hely településének megnevezése IT01 Lajosmizse 

Ártalmatlanító üzemeltetője adószámának első 8 karaktere IT02 10734702 

A települési ingatlanok és az ártalmatlanítóhely átlagos távolsága 
(km) IT03                                               10  

Gyűjtésre kerülő szennyvíz mennyisége (m3) IT04                                             254  

Ártalmatlanítási egységár (nettó Ft/m3) IT05                                             421  

Közszolgáltatási díj - Természetes személyek részére (Ft/m3) IT06                                             421  

Közszolgáltatási díj - Természetes személyek részére 
(Ft/szippantási alkalom) IT07                                          4 015  

Rendelkezésre állási díj - Természetes személyek részére (Ft/év) IT08                                               -   

Közszolgáltatási díj - Nem természetes személyek részére 
(Ft/m3) IT09                                             421  

Közszolgáltatási díj - Nem természetes személyek részére 
(Ft/szippantási alkalom) IT10                                          4 015  

Rendelkezésre állási díj - Nem természetes személyek részére 
(Ft/év) IT11                                               -   

Érintett Természetes személy ingatlanhasználók száma (db) IT12                                               24  

Érintett Nem természetes személy ingatlanhasználók száma (db) IT13                                                 2  

Tárgyidőszakra vonatkozó szállítási napok száma (nap) IT14                                               39  
Összes szippantás (db/időszak) IT15                                               69  

Közszolgáltatás keretében Természetes személyektől származó 
bevétel (Ft) IT16                                      240 036  

Közszolgáltatás keretében Nem természetes személyektől 
származó bevétel (Ft) IT17                                      143 933  

Közszolgáltatásból származó összes bevétel (Ft) IT18                                      383 969  

Közszolgáltatás gyűjtési költségei (Ft) IT19                                   1 481 666  
Közszolgáltatás ártalmatlanítási költségei (Ft) IT20                                      106 934  
Egyéb, az ideiglenes ellátáshoz kapcsolódó költségek 
(ügyfélszolgálat, központi irányítás, stb.) (Ft) IT21                                               -   

Közszolgáltatás ellátásnak összes költsége (Ft) IT22                                   1 588 600  

Bevételek és költségek különbözete (Ft) IT23 -                                1 204 631  
 


