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Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (X. ….) önkormányzati 
rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló 18/2021.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (2) és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
18/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjának legmagasabb mértéke 
2023. január 1. napjától 
a) Természetes személyek (lakossági) felhasználók esetén 

aa) alapdíj: 3745 Ft/forduló + ÁFA 
ab) ürítési díj: 875 Ft/m3 + ÁFA 

b) Nem természetes személyek (közületi) felhasználók esetén 
ba) alapdíj: 28791 Ft/forduló + ÁFA 
bb) ürítési díj: 2468 Ft/m3 + ÁFA 

c) A közszolgáltatási díjra a környezetterhelési díjról szóló törvény alapján meghatározott 
vízterhelési díj kerül felszámításra.” 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Molnár Balázs                       Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. október …. 
 
 
 
Nagy Gáborné 
jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

Az önkormányzat és a szolgáltató között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján a 
szolgáltató felülvizsgálta a településen  keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjat. 

A szolgáltató ez alapján benyújtotta a 2023.01.01-től hatályos díjjavaslatát, mely kizárólag a nem 
természetes személyeket (közületi felhasználókat) érinti. 

Díjjavaslatához költségkimutatást is csatolt. 

A rendeletmódosítás fentiek szerinti díjemelést tartalmazza. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 18/2022.(X…  
önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

Az önkormányzat és a szolgáltató között 
hatályban lévő közszolgáltatási szerződés 
alapján a szolgáltató felülvizsgálta a 
településen  keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállításával és ártalommentes 
elhelyezésével kapcsolatos 
közszolgáltatási díjat. A szolgáltató ez 
alapján benyújtotta a 2023.01.01-től 
hatályos díjjavaslatát, mely kizárólag a 
nem természetes személyeket (közületi 
felhasználókat) érinti. Díjjavaslatához 
költségkimutatást is csatolt. 
A rendeletmódosítás fentiek szerinti 
díjemelést tartalmazza. 

A rendeletnek az 
Önkormányzat 
költségvetésére 
közvetlen hatása 
várhatóan nem 
lesz. 
. 

A rendeletmódosításnak 
környezeti, egészségügyi 
következménye nem lesz. 

A szabályozásnak 
adminisztratív terhei 
nincsenek.  
 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az önkormányzat és a szolgáltató között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató 
felülvizsgálta a településen  keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 
közszolgáltatási díjat. A szolgáltató ez alapján benyújtotta a 2023.01.01-től hatályos díjjavaslatát, mely kizárólag a nem természetes személyeket 
(közületi felhasználókat) érinti. Díjjavaslatához költségkimutatást is csatolt. A rendeletmódosítás fentiek szerinti díjemelést tartalmazza. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést  
eredményez, a rendelet hatálybalépésének elmaradásával mulasztásos törvénysértést követne el a képviselő-testület és a kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti eljárását vonná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Rendelkezésre áll. 
 
 

Szervezeti: Rendelkezésre áll. 
 

Tárgyi: Rendelkezésre áll. 
 

Pénzügyi: Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


