
  4.  NAPIREND                    Ügyiratszám: 14/1424-6/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. december 16-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató 
beszámolójának elfogadása 

 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 

Bakos Gáborné irodavezető    
   Burszán Sándor ügyintéző  
    
Megtárgyalja:  Ügyrendi Bizottság 

Gazdasági Bizottság 
   Humán Bizottság    

Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 
   
Meghívandó:   Czanka Barnabás vállalkozó  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. 
(IX. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a alapján a Czanka 
Barnabással (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés 2015. január 
1-jén lépett hatályba és 10 évre szól. 
 
A Rendelet 6. §-a rendelkezik a közszolgáltatási díj mértékéről. A Közszolgáltató a 
közszolgáltatási szerződés 2.8. pontja alapján „az általa alkalmazott közszolgáltatási díj 
mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az Önkormányzat Képviselő-testületének 
legalább évenként egyszer tájékoztatást ad”. 
 
A közszolgáltatási szerződés 5.3. pontja alapján „a Közszolgáltató – az Önkormányzathoz, 
mint árhatósághoz – a következő évi díjkalkulációt a megelőző év november 10. napjáig 
terjesztheti elő”.   
 
A Közszolgáltató 2022. november 3-án benyújtotta a 2023. évi nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának díjkalkulációját, amely 15 %-os díjemelést 
tartalmaz. A díjemelést azzal indokolta, hogy jelentősen, 20 %-kal emelkedett a DRV Zrt., 
mint befogadó a szennyvíz ártalmatlanításra vonatkozó díjszabása, továbbá az üzemanyagár 
és a karbantartási költségek drasztikus áremelkedését is be kellett építenie az áraiba. A 
közszolgáltatás díjára vonatkozó díjemelés utoljára 2020. évben történt. 
 
A közszolgáltató Tapolca település közigazgatási területét érintő 2022. évre vonatkozó 
tapasztalatait, a 2023. évi díjkalkulációt és a díjemelésre vonatkozó indoklást az előterjesztés 
1. számú melléklete tartalmazza. 



A díjemelés kapcsán szükség van a Rendelet módosítására, amelyet a döntési javaslat 
tartalmaz. A döntési javaslat 1. melléklete tartalmazza a 2023. évi díjkalkulációt, amely a 
kötelező rezsicsökkentés miatt külön állapítja meg a lakossági és a nem lakossági díjra 
vonatkozóan a díjat, alapdíjra és ürítési díjra megbontva. 
 
A döntési javaslatot véleményezésre megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály részére, 
véleményük szerint a döntési javaslat tartalmi szempontból megfelel a magasabb szintű 
jogszabályi előírásoknak, így az ellen a kifogást nem emel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, a határozati és a döntési 
javaslatot elfogadni szíveskedjen! 
 
 
Tapolca, 2022. december   
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
           

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Czanka Barnabás vállalkozó által a helyi kötelező 
közszolgáltatás keretében végzett, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és 
elszállításának tapasztalatairól szóló 2022. évi 
tájékoztatóját elfogadja.   

 
  

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 
rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 
helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével az alábbi önkormányzati 
rendeletet alkotja: 

1. § 



A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Tapolca, 2022. december   
 
 
 
 Dobó Zoltán   dr. Iker Viktória   
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a      /2022. (      ) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 11/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 
kapcsolatos közszolgáltatási díjak 

 
 

1. Lakossági díj: 20.581 Ft/5 m3, melyből 
 
1.1. az alapdíj: 12.771 Ft./5 m3 mely tartalmazza a 10 %-os rezsicsökkentést 
1.2. az ürítési díj: 7.810 Ft/5 m3 

 
2. Nem lakossági díj: 22.000 Ft/5 m3, melyből 

 
2.1. az alapdíj: 14.190 Ft/5 m3  
2.2. az ürítési díj: 7.810 Ft/5 m3 

 
3. A díjak az 5 m3 szennyvíz elszállítására vonatkoznak, függetlenül a tényleges mennyiség 

elszállításától. 
 

4.  A díjak a 27 %-os Áfa-t nem tartalmazzák.” 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
Előterjesztés 1. számú melléklete 

 
 

 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) 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. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. 
(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében 
– az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 
A rendelet módosítása a közszolgáltatás díjának bizonyos mértékű emelkedését vonja maga 
után. A közszolgáltatási díj beszedésére továbbra is a közszolgáltató jogosult, az ő bevételét 
képezi. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A közszolgáltatás kötelező igénybevételét jogszabály írja elő, s ezáltal segíti a 
vízszennyeződés megelőzését és a felszín alatti ivóvízkészlet védelmét. 

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A törvényi előírásoknak megfelelően szükséges megállapítani és felülvizsgálni a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének érvényes szolgáltatási díját. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.   
 


	Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

