
 1 

                                      
                                      
                                      
                                      

 

   

 

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

                             
                             

                                      
                                      
                                      
 Tárgy:   Ajánlatkérés a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység végzésére 
                                      
                                      

 Előterjesztő:   Bodorkós Ferenc polgármester 
                                      
                                      

 Összeállította:   Dr. Görög István jegyző 
                                      
                                      

 Melléklet:   Ajánlattételi felhívás 
                                      
                                      
                                      
                                      
 A tárgyalás módja:   Az előterjesztést – figyelemmel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdéseire – nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                      
                                      

 A szavazás módja:   nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához – figyelemmel az 
Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a Képviselő-testület 
minősített többségű – az önkormányzati képviselők több mint 
felének igen – szavazata szükséges. 

                                      
                                      
                                      
           Gencsapáti, 2016. január 11.              
                                      
                                      
                                      
                      (: Dr. Görög István s.k. :)     
                       jegyző      
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2013. január 1-jén hatályba lévő hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosította a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek (a továbbiakban: Vgt.) a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezéseit.   
Az új szabályozás a települési folyékony hulladék fogalma helyett a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz fogalmát vezette be, melybe csak az olyan háztartási szennyvíz tartozik, 
amelyet a keletkezés helyéről, vagy az átmeneti tárolóból – a közcsatornára való bekötés, vagy 
helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak 
el ártalmatlanítás céljából.  
 
 

A Vgt.-nek, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó fontosabb 
rendelkezései 

 

44/B. § Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója 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 szervez és tart fenn.  

 

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. 
 

44/D. § (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.  

 

44/F. § (1) A közszolgáltató – az önkormányzati rendeletben előírt módon – folyamatosan 
köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása 
mellett. 

 

44/F. § (3) Közszolgáltatást az végezhet, aki 
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  a) biztosítani tudja a közszolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit, amelyek 
garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi 
szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását, 

  b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes 
vízügyi hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet 
nyilvántartásba vette, 

  c) közbeszerzési eljárás vagy – ha a közbeszerzésekről szóló törvény szerint 
nem szükséges – kijelölés alapján a települési önkormányzattal 
közszolgáltatási szerződést kötött. 

 

44/F. § (4) A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon 
kell történnie. 

 

 (5) A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. 

 

 (6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző 
köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a 
kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról 
gondoskodni. 

 

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. 

 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.  
A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást 
folytat le, kivéve, ha a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell 
közbeszerzési eljárást lefolytatni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése nem 
tartozik a Kbt. alkalmazási körébe, vagy ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik.  
 
 
Gencsapáti Község Önkormányzata a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
2008. december 5-én kötött közszolgáltatási szerződést a Sárvár Pannon-Víz Kft.-vel, de a 
szolgáltató a szerződést – a rezsicsökkentés okozta veszteségei miatt – 2013. április 29-ei hatállyal 
felmondta. 
 

A Képviselő-testület 2014. március 13-án beszerzési eljárás kiírásáról határozott, az ajánlattételi 
felhívást 4 gazdasági társaság és 1 egyéni vállalkozó számára került kiküldésre, de a Képviselő-
testület 56/2014. (IV.24.) számú határozatában az egyetlen beérkezett árajánlatot érvénytelennek 
nyilvánította, mert az árajánlat meghaladta a 2013. évi CXIV. törvényben meghatározott maximális 
díjtételt.  
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentesről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1.§ (1) bekezdése alapján 
a fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg 2013. július 1-ét követő időszakban teljesített 
szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott 
díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át.  
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Gencsapátiban 2013. január 1-én a szippantás díja 1.964,- Ft/m3 volt, ennek megfelelően 1.767,- Ft 
lehet a szolgáltatási díj, azaz bruttó 2.244,- Ft. 
 
A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében – a Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya útmutatása alapján – a Képviselő-testület a 13/2015. (I.15.) számú képviselő-
testület határozatában újabb beszerzési eljárás kiírásáról határozott. 
Az ajánlattételi felhívás 2015. január 19-én 4 gazdasági társaság és 1 egyéni vállalkozó számára 
került megküldésre, továbbá feltették a település honlapjára is. 
Az ajánlat benyújtására meghatározott 2015. február 10-ei határidőn belül ajánlat nem kerül 
benyújtásra, ezért a Képviselő-testület 23/2015. (II.12.) számú határozatában a beszerzési eljárást – 
érvényes árajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánította. 
 
 
Az utóbbi időben több gencsapáti lakos jelezte, hogy szippantatni szeretné a zárt gyűjtőben tárolt 
háztartási szennyvizet, de egyetlen vállalkozó sem vállalta a szippantást, mert hatályos feladat-
ellátási szerződés hiányában a leürítő hely nem veszi át a vállalkozótól a szippantott szennyvizet.   
Fentiek, valamint a jogszabályban meghatározott kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében 
indokolt és szükséges újabb beszerzési eljárás lefolytatása. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 
összeállításra került az ajánlattételi felhívás, mely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és csatolt határozati javaslat 
elfogadására! 
 
 

       

 

                           
                           
 HATÁROZATTERVEZET   
                           
1. Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LXXVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a 
Gencsapáti községre vonatkozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

  

    

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az ajánlati felhívásnak az ajánlattevők 
részére történő megküldéséről. 

  

                           
    Felelős: Bodorkós Ferenc polgármester   
    Határidő: azonnal   
                           

                            

 
 
 
 
 



 5 

 

 
 

                   AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 

 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes 

elhelyezésével, kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására,  
nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért ajánlattevők részére 

 
 
 
 

Tisztelt Ajánlattevő! 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete ../2016. (I.21.) számú 
képviselő-testületi határozatában a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 44/C. § (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettsége teljesítése 
érdekében nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatás biztosítására 
ajánlatkérési felhívás kiírásáról határozott.   

 
 
 

Az ajánlatkérés célja: 
 

 A település szennyvízelvezető hálózatába be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező folyékony 
szennyvíz gyűjtésére, ártalmatlanító helyre történő szállítása. 
 

A közszolgáltató feladata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 
Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a közszolgáltatás biztosítása 
Gencsapáti község közigazgatási területén.   
 

Gencsapáti Község állandó lakosainak száma 2016. január 1-én: 2699 fő. 
 

 
 

Ajánlatkérő: 
 

 Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) 
Tel.: (94) 510-225     Fax: (94) 511-542 
E-mail: gencsapati@savaria.hu 

 
 

Ajánlatkérő kapcsolattartója: 
 

 Bodorkós Ferenc polgármester 
(9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) 
Tel.: (94) 510-225            Mobil: (30) 495-3899 
E-mail: bodorkos.ferenc@gmail.com 
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Az ajánlat kötelező részei: 
 

 o Ajánlati adatlap (teljes körűen kitöltve, és cégszerű aláírással ellátva) 
o Aláírási címpéldány egyszerű másolata  
o Költségelemzés alapján a Vgt. 44D.§ (1)-(6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően 

készített díjkalkuláció, mely kitér a feladatellátást biztosító személyi és tárgyi 
feltételekre is.  

o A tevékenység végzésére feljogosító hatályos begyűjtési és szállítási engedély 
másolata. 

 
 

Az ajánlat formai előírásai: 
 

 Az ajánlatot lepecsételt, zárt borítékban, 1 db eredeti példányban, nyomtatott formában 
kérjük a megjelölt határidőre benyújtani. 
Az ajánlat csomagolásán fel kell tűntetni a következőket: „Nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtése Gencsapáti közigazgatási területén” 
„A bontási ülés előtt tilos felbontani.” 

 
 

Ellenszolgáltatás kalkulálása, tájékoztató adatok: 
 

 A díj egytényezős.  
Azon ingatlanok száma, amelyek ivóvízbekötéssel rendelkeznek, de szennyvízcsatorna 
bekötéssel nem: 82.  
Ezen ingatlanok közül jelenleg 29 esetén realizálódik vízfogyasztás, a többi nem állandó 
vízhasználatú (üdülő, építési telek, nem működő gazdasági társaság, stb.)  
 

A várható ürítési mennyiség éves viszonylatban a korábbi szolgáltató által rendelkezésre 
bocsátott adatok alapján: kb. 28 m3.      

Az ártalmatlanítási hely: szombathelyi szennyvíztisztító telep.    

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 
(továbbiakban: Tv.) alapján Gencsapáti község vonatkozásában az alkalmazható 
legmagasabb díj mértéke: 1767,- Ft / m3, azaz bruttó 2.244,- Ft. 
Az önkormányzat a települési folyékony hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását, 
ártalmatlanítását) az egész település területén kötelező helyi közszolgáltatás útján biztosítja.  
 

A települési folyékony hulladék szállítójárműbe való áthelyezése és szállítása kizárólag oly 
módon történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést sem a gyűjtő területen, sem azon kívül, 
sem közterületen.  
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak hatóság által engedélyezett 
ártalmatlanító helyen szabad elhelyezni.  
A Szolgáltató mindenkor köteles a tulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül 
a szolgáltatást elvégezni.  
 

A Szolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás (szag, szín, összetétel stb.) alapján 
feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján nem 
engedhető. Ez esetben a Szolgáltató laboratóriumi vizsgálat készíttetésére köteles. 
Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat eredményeként a folyékony hulladék nem tekinthető 
a települési folyékony hulladéknak, úgy a Szolgáltató - a laboratóriumi vizsgálat igazolt 
költségének a megrendelőre történő áthárításával - a mindenkori jogszabályi előírások 
figyelembevételével megfelelő intézkedések kezdeményezése mellett megtagadja az 
elszállítást.  
A Szolgáltató köteles a települési folyékony hulladék eredetét igazolni és az erre vonatkozó 
iratokat öt évig megőrizni. 
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Az ajánlat benyújtásának helye: 
 

 Gencsapáti Polgármesteri Hivatal (9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229.) 
 
 

Az ajánlat beérkezésének határideje: 
 

 2016. február 10. (szerda) 16,00 óra 
 
 

Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:  
 

 Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét kizárja.  
 
 

Az ajánlat érvénytelensége: 
 

 A benyújtott ajánlat érvénytelen, ha: 
o nem a meghatározott helyen vagy nem a meghirdetett ajánlattételi határidőn belül 

nyújtották be, 
o nem felel meg a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. 
 

Az érvénytelenség megállapítását az Ajánlatkérő az értékelés során jegyzőkönyvbe foglalja.  
Az érvénytelen ajánlatot benyújtó Ajánlattevő az eljárás további szakaszában nem vehet 
részt. 

 
 

Az ajánlatok bírálati szempontjai: 
 

 Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő leteltével megtartja az ajánlatok értékelését.  
Az ajánlatkérő a benyújtott árajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el, az érvényes ajánlatokat 
a legkedvezőbb ajánlati egységárak alapján értékeli. 
Ajánlatkérő az ajánlatkérés eredményéről legkésőbb az eljárást lezáró döntést követő 5 
napon belül értesítést küld az Ajánlattevőknek. 

 
 

Szerződéskötés: 
 

 Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel az értesítést követő 8 napon belül a 2016. március 1. és 
2019. december 31. közötti időszakra közszolgáltatási szerződést kíván kötni.   
 

Amennyiben a szerződéskötés a nyertes Ajánlattevő visszalépése, vagy az elvárható 
együttműködése hiányában az értesítéstől számított 8. napig nem történik meg, abban az 
esetben Ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 

 
 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 

 Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie 
kell  

a) a felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges - külön jogszabályokban 
megállapított - érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel; 

b) a közszolgáltatás ellátásához szükséges - hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő 
műszaki állapotban levő - járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, 
valamint olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - hatóságilag 
engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges 
járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és 
karbantartására;  
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c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni 
szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk 
azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek; 

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a jogszabályok előírásainak 
megfelelően képzett - szakemberrel;  

e) nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 
létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel;  

f) az ajánlattevő ajánlatának tartalmaznia kell a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII.28.) Korm. 
rendeletben az ajánlatra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket.  

 

Az ajánlattevőnek alkalmasságát a rendelkezésére álló dokumentációk fénymásolatának 
ajánlathoz csatolásával és írásbeli nyilatkozatokkal igazolnia kell.  

 
 

Az ajánlatkérő jogfenntartó nyilatkozata: 
 

 Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok értékelése után ne nevezzen 
meg nyertes Ajánlattevőt, és ily módon az ajánlatkérést eredménytelennek minősítse. 
 

Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen ajánlatkérési eljárásban a nyertes Ajánlattevő 
kiválasztása, nem jelenti az ajánlat elfogadását, ezért a felek között a szerződéses 
kötelezettség csak az írásbeli, végleges szerződés aláírásával jön létre.  
A nyertes Ajánlattevő(k) kiválasztása nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az 
Ajánlatkérő számára. 
Ajánlattevő semmilyen követeléssel, vagy igénnyel nem léphet fel az Ajánlatkérővel 
szemben az Ajánlati felhívással kapcsolatban.  

 
 
  
 Gencsapáti, 2016. január 22. 
 
 
 
 (: Bodorkós Ferenc :) 
 polgármester 
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1. melléklet 

  
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP 
 

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Gencsapáti közigazgatási területén” 
 
 
 
  
Ajánlattevő neve:    .............................................................................................................................  
 
 
Kapcsolattartó:        ............................................................................................................................. 
 
 
Cím:                            .............................................................................................................................  
 
 
Telefon, fax:              .............................................................................................................................  
 
 
E-mail:                        ............................................................................................................................. 
  
 
Szállítási díj forint/m3--ben:  
 
                                     .....................................................  
 
Szennyvíz elhelyezési díj forint/m3-ben: 
 
                                     .....................................................  
 
 
A teljes ellenszolgáltatás bruttó értékben: 
 
                                     ..................................................... 
  
  
 
Dátum:  
  
Cégszerű aláírás:  
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2. melléklet  
  
  
 

A Vgt. 44D.§ (1)-(7) bekezdése a költségkalkuláció elkészítéséhez: 
  
 
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.  
 
(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 közművei összegyűjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és 
díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás 
fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére 
szolgál.  
 
(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 terjeszti elő. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


