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1            ELŐTERJESZTÉS – 3. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. szeptember 28. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: dr. Molnár-Fábián Ágnes aljegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 

 
 

A tárgyalandó témakör: 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) rendelet módosítása, 
valamint a kiválasztott közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződés megkötése 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.16.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) tartalmazza a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének rendjét, előírásait, valamint a közszolgáltatás végzésre jogosult 
szolgáltató megnevezését és a közszolgáltatás díját. A közszolgáltatás biztosítására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés lejárt, ezért új közszolgáltatási szerződés megkötése, valamint az 
önkormányzati rendelet módosítása szükséges. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 44/B-44/D.§-ai a 
következő előírásokat tartalmazzák: 
 
44/B. § Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (e fejezet alkalmazásában, a 
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a 
helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított 
közszolgáltatónak átadni. 
44/C. § (1) A települési önkormányzat vagy azok társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a 
közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz 
begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt 
elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság – az 
átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével – jelöli ki. 
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő 
átadási helyet; 
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c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos 
ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes 
tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és 
feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, 
megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos 
szabályokat; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

44/D. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével 
arányos díjat kell fizetni. 
(2) A közszolgáltatás díjának meghatározása során a következőket kell figyelembe venni: 

a) a háztartási szennyvíz mennyisége, 
b) a közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen 

belül a begyűjtés költségei, 
c) a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek, 
d) a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges 

beruházások költségei. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott díjat csökkenteni kell a közszolgáltatás ellátásához biztosított 
költségvetési támogatással. 
(4) A közszolgáltatás díja egytényezős vagy kéttényezős lehet. A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési 
időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. A nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési díjának egységnyi díjtétele – elkülönítve – tartalmazza a 
begyűjtés, illetve nem szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit is. 
(5) Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Programban részt vevő önkormányzatok esetében. 
(6)  A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a 
környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási 
egységtől függő költségeket tartalmazza. 
(7) A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató 
költségelemzés alapján az (1)–(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készít. A díjkalkulációt a 
közszolgáltató javaslata alapján a jegyző, Budapesten a főjegyző terjeszti elő. 

44/G. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a közszolgáltatás ellátására írásban szerződést 
köt. 

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. Az ilyen szerződésben meg kell 
határozni a háztartási szennyvizet fogadó létesítményeket. 
 
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2020. (VII.28.) határozatában úgy 
döntött, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt pályázaton 
nyertesnek a Pepe Trans Kft-t nyilvánította. 
 
 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 

közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) rendelet módosítása 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítőjének 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható következményeit. 

Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzat 

képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően. 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet-tervezet biztosítja a környezet és az emberi egészség védelmét, a környezetterhelés 
mérséklését, továbbá a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak 
megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését. A rendelet-tervezetnek az 
önkormányzat költségvetésére nincs hatása. 

 

Környezeti, egészségi hatása: 

A képződött háztartási folyékony hulladék (szennyvíz) szabályozott kezelése, ártalmatlanítása 

csökkenti a környezet terhelését, ezáltal védi a természetet, a környezetet. a szervezett, kötelező 

szennyvíz begyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás a településen képződött folyékony szennyvíz 

egészségre káros hatásait csökkenti. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

A rendelet előkészítése a munkálatokban résztvevőknek különösebb adminisztratív terhet nem 

jelent. 

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek: 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a rendelet módosítását az előterjesztés mellékletét képező rendelet-
tervezet szerint. 
 
Nagymaros, 2022. szeptember 26.          
 
         Heinczinger Balázs s.k. 

              polgármester 
 

Határozati javaslat 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

____/2022 (XI.__.) határozata 

 

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1./ a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó 
helyi közszolgáltatás ellátására, a Pepe Trans Árufuvarozó Kft. (2028 Pilismarót, Bajcsy-
Zsilinszky út 5.) által benyújtott ajánlat alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére és elszállítására vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására 2022. október 1-jétől 2027. 
december 31-ig, határozott időre szóló vállalkozói szerződést köt a Pepe Trans Árufuvarozó Kft-
vel (2028 Pilismarót, Bajcsy-Zsilinszky út 5., adószám: 24318631-2-11). 
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2./ felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: polgármester 
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Rendelet-tervezet 

 
Nagymaros Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
 __/2022. (XI. __.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) rendelet módosításáról 

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) rendelet 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 
ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Pepe Trans 
Árufuvarozó Kft. (2028 Pilismarót, Bajcsy-Zsilinszky út 5.) jogosult és köteles ellátni, Nagymaros 
Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján 2027. december 31-ig. 

(2) A Pepe Trans Árufuvarozó Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a DMRV Zrt. (továbbiakban: üzemeltető) által 
üzemeltetett, Szobi Szennyvíztelepre az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni.” 

2. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására 
vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató 
között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés 
beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.” 

3. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére 
irányuló közszolgáltatásról szóló 21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes 
elhelyezési díja legfeljebb: Közületi fogyasztók esetében 3 700 Ft/m3 (alapdíj 3 000 Ft/m3 és 
ürítési díj 700 Ft/m3). Lakossági fogyasztók esetén a szippantott szennyvíz rezsicsökkentéséről 
szóló 2013. évi CXIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján Br. 3 810 Ft/m3 (alapdíj 3 000 Ft 
/ m3 +Áfa és ürítési díj 586 Ft + Áfa /m3).” 
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4. § 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 
 
Nagymaros, 2022. szeptember ___. 
 
 

Heinczinger Balázs        Eőryné dr. Mezei Orsolya 
 polgármester                  jegyző 

 
 
A rendeletet kihirdettem: 
Nagymaros, 2022. szeptember ___. napján 
 

             Eőryné dr. Mezei Orsolya 
                         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végső előterjesztői indokolás 

Nagymaros Város Önkormányzata 2022. október 1. napjával a Pepe Trans Árufuvarozó Kft-vel 
közszolgáltatási szerződést köt a Nagymaros Város területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz elszállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására, biztosítva ezáltal a helyi 
közszolgáltatás zavartalanságát. 

A szerződés megkötése következtében szükséges a Rendelet módosítása a szerződés és a 
Rendelet összhangjának biztosítása érdekében. 

A módosítás tartalmazza többek között a helyi közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
díjtételek összegének módosítását, valamint a díjtételek megfizetésének módját. 

 
 
 
 

   
 
 
                

 


