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E l ő t e r j e s z t é s 

 
A Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2013. november 28.-án tartandó ülésére 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és 
ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadása 

 
Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné osztályvezető 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény IX./A. fejezete tartalmazza, mely előírja az önkormányzat 
kötelezettségét a közszolgáltatás megszervezésére, megállapítja annak szabályait, és 
felhatalmazást ad a rendelet megalkotására. A díjmegállapítás szabályait a törvény 
44/D.§-a tartalmazza. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg a többször 
módosított 9/2003. (IV.l.) önkormányzati rendeletében határozta meg   a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételének 
feltételeit, és közszolgáltatási díját.  A rendelet alapján 2013. január 1.-től érvényben 
levő díjak: 
  

(1) a  közszolgáltatás díja nettó:  8.660.-forint / 5 m3 , ( 1.732.-ft/m3 ) 
                            mely  díjat  27 % áfa terhel. 
 
                    (2)  lakosság  40 % kedvezménnyel veheti igénybe a szolgáltatást,                                                                                                                    
                           nettó 5.196.-ft/ 5 m3 díj ellenében, amelyet szintén 27 %-os áfa 
                           terhel. 
 
 
A 2013. július 1-től alkalmazandó díj összegét az egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló  2013. évi CXIV. törvény 
határozza meg. Fenti jogszabály alapján a természetes személy ingatlantulajdonos 
részére 2013. július l-től a teljesített szolgáltatás vonatkozásában a díj nem haladhatja 
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meg  2013. január 31.-én jogszerűen alkalmazott díjtétel 90 %-át. A díjcsökkentésről a 
szolgáltatóknak részletes tájékoztatást kell adniuk az ügyfeleknek, és a 
fogyasztóvédelmi hatóságnak felé igazolniuk kell az előírtak teljesítését. Ezt a 
jelenlegi szolgáltatás nyújtásra szerződött partnerünk,  a  Márta és Társa Bt,  a törvény 
előírásainak megfelelően megtette. 
 
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről, tíz éve van életben. Az 
évek során több ízben módosította a képviselő-testület, a központi jogszabályok is 
változtak, és úgy ítéljük meg, hogy egy napjaink szabályozásának megfelelő új 
rendelet megalkotása mindenképpen célszerű lenne. 
 
A törvényen alapuló közszolgáltatási díj csökkentése ellenére, a szolgáltató nem élt a 
közszolgáltatási díj emelésére vonatkozó kérelemmel, ezért mi sem élünk változtatási 
javaslattal. 
 
Fentiekben ismertetettek alapján kérjük a tisztelt testületet a csatolt rendelettervezet 
véleményezésére és elfogadására. 
 
Füzesgyarmat, 2013. november 17. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Bere Károly 
                                                                                                                 polgármester 
 
 
 
 
 
 


