
 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának 
Polgármesterétől 

8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89 
Tel./fax: 84 / 360-312  

 

E l ő t e r j e s z t é s 

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 07. 

napján megtartásra kerülő nyilvános ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2023. évre vonatkozó 

díjjavaslatáról és a rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján 

felülvizsgálta a településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás díját. 

A 2023. évre vonatkozó díjjavaslat megállapításánál figyelembe vette a közszolgáltatási 

tevékenység során felmerülő költségeket és ráfordításokat és törekedett a gazdaságos 

fedezetet nyújtó díj kialakítására. 

 

Az előterjesztés mellékletét képezi a településen keletkező nem közművel összekötött 

háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 

közszolgáltatás költségkimutatása, mely alapján a közszolgáltatás számított díja az alábbiak 

szerint alakulna: 

Közszolgáltatás számított 

díja* 

Alapdíj Ürítési díj 

Természetes személyek 

(lakossági) felhasználók 

esetén 

9 548,00 Ft 818 Ft/m3+ÁFA 

Nem természetes személyek 

(közületi) felhasználók esetén 

54 453,00 Ft 2 917 Ft/m3+ÁFA 

 

A 2023. évi kéttényezős díjjavaslatban figyelembe vételre kerül a közszolgáltatási 
tevékenység ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások megemelkedése, valamint a 



lakossági felhasználók esetében a változatlanul hagyott díjakra vonatkozó rezsicsökkentési 
előírás. 
 
A DRV Zrt. a kéttényezős díj kialakítása során a szállítási fordulóhoz kötött alapdíj, valamint 
a szippantó autó névleges térfogatához kötött ürítési díjváltozást javasolja. 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a szippantott szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a javasolt díjat 2023. január 01. 
napjával fogadja el és állapítsa meg. 
 
Balatonőszöd, 2022. november 03. 

               Antal János 

              polgármester 
 

Az előterjesztést jóváhagyta dr. Glöckler Ferenc jegyző 

Az előterjesztést készítette: Fekete Beatrix sk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatásvizsgálati lap a 

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 



3/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításához 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

A rendelet módosításának közvetlenül az önkormányzatra nézve gazdasági és költségvetési hatása 

nincs. A díj változása miatt társadalmi hatás jelentkezik azoknál a jogi személyeknél ahol a szennyvíz 

szippantással kerül elszállításra. 

2. Környezeti és egészségügyi hatás: Nincs 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs 

4. Személyi, tárgyi, szervezeti hatás: Nincs 

5. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A rendelet módosítása szükséges, mivel a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatási 

tevékenység ellátásának fajlagos költségnövekedéséből adódó veszteséget a szerződésben foglaltak 

szerint az Önkormányzatnak a szolgáltató részére meg kell fizetni. 

 

 

 

 





 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XI. 9.) önkormányzati 

rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 3/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. §. (2) bekezdésében és 45. §. 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 

a vízgazdálkodásról szóló1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

3/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

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

 

 

 

  Antal János sk.     dr. Glöckler Ferenc sk.  

  polgármester                jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

 

 

         dr. Glöckler Ferenc sk. 

          jegyző 



 

1. melléklet 

„1. melléklet 

Melléklet_1.pdf”



 

 

Végső előterjesztői indokolás 

A Drv. Zrt. 2023. évre vonatkozóan megtette a kéttényezős djjavaslatot, melyben figyelembe vette 

a közszolgáltatási tevékenységek ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások 

megemelkedését, valamint a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsiemelésről szóló törvényben 

rögzített lakossági felhasználókra vonatkozó előírásokat. 




