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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133 

 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. november 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: Kistarcsa Város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vállalkozó kiválasztása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 

I. Kistarcsa Város területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vállalkozó kiválasztása 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátását 2013. december 1. óta a Kistarcsa Város Önkormányzatával (a továbbiakban: 
Önkormányzat) kötött szerződések alapján a Szívó Kft. végzi. A Kft. – a közszolgáltatási 
szerződésben foglaltaknak eleget téve – minden hónapban tájékoztatja az Önkormányzatot az 
elszállított szennyvíz mennyiségéről. 
Ezen tájékoztatások alapján a 2018. évben összesen 420 m3 szennyvíz került elszállításra, 
amelynek nettó értéke 672 000 Ft volt. (1600 Ft/ m3) 
Figyelembe véve, hogy a közeljövőben a még hiányzó csatornahálózatot (pl. a Szabadság út 
egy szakaszán, Homok dűlőn) is ki kívánja építtetni az Önkormányzat, ezért nem kell 
növekvő elszállítandó szennyvízmennyiséggel számolni.  
A Szívó Kft-vel 2014. évben kötött közszolgáltatási szerződés 2019. november 30-án lejár. 
A szolgáltatás ellenértékének becsült összege nem éri el a közbeszerzési törvény által - az 
árubeszerzés és szolgáltatás esetében szabott - 15 millió Ft értékhatárt. 
A feladat további ellátása érdekében, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában 3 árajánlatot kértünk 
be az alábbiak szerint: 

1.  Szívó Kft. 
     1164 Budapest Magtár u. 68. 
     képviseli: Baumholzer Tamás; 0630-566-7911 
     szivokft@freemail.hu 
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2.  Pónus Kft. 
     1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102 F épület 3. em. 9 
     képviseli: Pónus Ferenc; 0620-4580-5080 
     info@ponus.hu 
 
3.  Szilágyi és Társa Kft. 
     1188 Budapest Égerfa u. 17. 
    képviseli: Erdődi Viktor; 0630-9626-575 
      mail@szilagyiestarsa.axelero.net 

 
Fentiek közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Szívó Kft. adta. 
A Szívó Kft. a korábban alkalmazott egytényezős díjtétel által meghatározott 1 600 
Ft/m3+Áfa összegért szállította el a szennyvizet a lakossági és közületi címekről egyaránt. 
A jelenleg hatályos, a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes 
törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. 
törvény 1. §-ában foglaltakból adódóan a természetes személy ingatlantulajdonos részére a 
közszolgáltatási díj emelésére nincs mód. A közületi címek esetében hasonló rendelkezés 
nincs. Ez alapján a Szívó Kft. ajánlatában a lakosság részére történő szállítási és 
ártalmatlanítási díj esetében változatlan 1 600 Ft/m3+Áfa került feltüntetésre, a közület 
részére meghatározott díj 2 000 Ft/m3+Áfa. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/G. § (2) bekezdését figyelembe véve 
célszerű az új közszolgáltatási szerződést változatlan szakmai tartalommal 5 év határozott 
időre megkötni. 
A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekkel kapcsolatos ajánlatok tekintetében a döntések 
meghozatala az SZMSZ szerint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság feladata. 
 

II. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 48/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. novemberi ülésén megalkotta a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
48/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet). A Rendeletben 
kerültek meghatározásra a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére, 
elszállítására szervezett közszolgáltatás igénybevételének szabályai, valamint a 
közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő egységnyi díjtétel. 
A Szívó Kft. benyújtott árajánlata alapján a Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 
egységnyi díjtétele módosult, ezért rendeletmódosítás szükséges. Továbbá kisebb 
pontosításokat tettünk a Rendelet felülvizsgálata során. A Rendelet módosítása indokolt 
emellett a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhang megteremtése 
érdekében is. A Rendelet bevezető része pontosítandó, figyelemmel a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 55. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, mely szerint a bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó 
rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után kell megjelölni 
azt a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják. A 
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fentiek alapján a felhatalmazást adó és a feladatkört megállapító rendelkezéseket szükséges a 
Rendelet bevezető részében felcserélni.  
 
Törlendőek a Rendeletből azon rendelkezések is, amelyek magasabb szintű jogszabályok 
rendelkezéseit ismétlik meg, figyelemmel a jogalkotásról szóló  
2010. évi CXXX. törvény 3. §-ában foglaltakra, amely kimondja, hogy az azonos vagy 
hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg 
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul 
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy 
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet 
ellentétes. 
A fentiek alapján törlendőek a Rendeletből a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
44/F. § (1) és (6) bekezdéseinek szövegét tartalmilag megismétlő rendelkezések. A Rendeletet 
javasolt kiegészíteni további, a személyes adatok kezelésére vonatkozó részletszabályokkal is.  
Javasolt a Rendeletben a közszolgáltatási díj megfizetésének módját is egységesíteni úgy, 
hogy azonos módon fizethesse meg a díjat mind a természetes személy, mind a nem 
természetes személy ingatlantulajdonos. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. § 1. 
pontja értelmében a rendeletalkotás a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik, amelyben minősített többségű döntéshozatal szükséges a Mötv. 50. §-a alapján 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint: 
„Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési 
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó 
jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 
Erre való tekintettel javaslom, hogy a közszolgáltatás módosult díjtételeire vonatkozó 
rendeleti rendelkezések 2020. január 1. napján lépjenek hatályba. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint 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. 
 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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. 
 
A fentiek alapján a Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

A változással érintett, természetes személy ingatlan tulajdonos estében a szállítási és 
ártalmatlanítási díj változatlan, ezért esetükben a társadalmi, gazdasági és 
költségvetési hatások változatlanok. 
A közület esetében a szállítási és ártalmatlanítási díj emelkedett, esetükben 
többletköltséggel kell számolni. 
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A Rendelet módosítás pontosított, a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő helyi 
szabályozást eredményez.  

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsen 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Változatlan 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 A Rendelet módosítása szükséges a közszolgáltatási díj változásának átvezetése, illetve 
annak érdekében, hogy a Rendelet megfeleljen a magasabb szintű jogszabályi előírások 
rendelkezéseinek. 
c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
A fentiekre tekintettel kérem a Bizottságtól az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

       Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága a Kistarcsa közigazgatási területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a Szívó Kft. (képviseli: Baumholzer 
Tamás cím: 1164 Budapest, Magtár u. 68.) ajánlatát elfogadja az alábbi ajánlati árak 
alapján: 
 
Szállítási és ártalmatlanítási díj 

- Lakosság részére:     1 600 Ft/m3+ÁFA 
- Közület részére:     2 000 Ft/m3+ÁFA 

 
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Szívó Kft.-vel az 5 éves határozott időtartamra szóló megbízási 
keretszerződést megkösse. 
Határidő: azonnal, szerződéskötés tekintetében a rendeletalkotást követően azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezet elfogadását: 

 
 

Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
48/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… (…) önkormányzati 
rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. november 14. 
 
 Juhász István 
 polgármester 


