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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 10. 

napján megtartásra kerülő nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A DRV Regionális Vízmű Zrt. még tavaly októberben megküldte a 2022. évre vonatkozó 

szippantott szennyvíz közszolgáltatásra vonatkozó díjjavaslatát. 

Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt 2021. június 30. napjáig a közszolgáltatás 

díját nem lehetett emelni, ezért a képviselő-testület a 10/2022.(I.27.) sz. határozatával úgy 

döntött, hogy a 2022. évre vonatkozóan nem emeli meg a közszolgáltatás díját. 

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében 2022. július 1. napjától lehetőség van a 

közszolgáltatási díjak emelésére, de csak a nem természetes személyek (közületi) felhasználók 

esetén. 

A DRV Zrt. felülvizsgálta a településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 

közszolgáltatás díját, melynek megállapítása során figyelembe vette a közszolgáltatási 

tevékenység során felmerülő költségeket, ráfordításokat és törekedett a gazdaságos, 

fedezetet nyújtó díj kialakítására. A DRV Zrt. a díjjavaslatban figyelembe veszi a szippantott 

szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló előírásokat is, így a díjemelési javaslat csak a 

nem természetes személy felhasználókat érinti. 

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a költségkimutatást a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz 2022. évi díjjavaslatához. 

 

 



 

A DRV Zrt. a 2022. évre vonatkozóan az alábbi kéttényezős díjjavaslatot tette az 

önkormányzat számára: 

Közszolgáltatás számított 

díja* 

Alapdíj Ürítési díj 

Természetes személyek 

(lakossági) felhasználók 

esetén 

9 548 Ft / forduló + ÁFA 818 Ft/m2 + ÁFA 

Nem természetes személyek 

(közületi) felhasználók esetén 

36 302 Ft / forduló + Áfa 1 945 Ft / m3 + ÁFA 

* A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. Alapján meghatározott, a DRV 

Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj. 

 

Figyelemmel arra, hogy a képviselő-testület 2020. óta nem emelte meg a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díját, és tekintettel 

a jelenleg hatályos jogszabályokra, javaslom, hogy a Képviselő-testület a fenti díjjavaslatot 

fogadja el. 

A DRV Zrt. kérte, hogy a díjjavaslatot az önkormányzat 2022. július 1-i hatállyal, 

visszamenőlegesen állapítsa meg, de ennek jogi lehetősége nincs.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet módosítását 

fogadja el. 

 

Balatonőszöd, 2022. augusztus 04. 

 

               Antal János 

              polgármester 
 

Az előterjesztést jóváhagyta dr. Glöckler Ferenc jegyző 

Az előterjesztést készítette: Fekete Beatrix sk. 


