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Előterjesztés
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 29-i ülésére
Tárgy: A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet
Előadó: Mórocz László polgármester
Előkészítő: Jurics Tamás körjegyző
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (… ...) önkormányzati
rendelete, a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet a településen élők közül, a szennyvízcsatorna szolgáltatást igénybe vevők számára
határozza meg a fizetendő díjakat. A módosításra a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. előterjesztése és a
díjak emelkedése miatt van szükség. A lakosság anyagi terhei várhatóan növekednek.
Költségvetési hatása:
Költségvetési hatás, abban az esetben ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, a Képviselőtestület, nem mutatható ki.
Környezeti, egészségi következményei:
nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos számlázási teendőket, a rendszer bérüzemeltetője, a
Bakonykarszt Zrt. végzi.
Egyéb hatása:
nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) mellékletében
meghatározott szolgáltatások (legmagasabb, vagy legalacsonyabb) hatósági árát a helyi önkormányzat
állapítja meg. Ezt a hatósági árat alkalmazhatja a szolgáltató.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel és jogkövetkezményei
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Indokolás
Balatonszőlős Községben az önkormányzati tulajdonú szennyvízcsatorna-hálózatot a Bakonykarszt
Zrt. üzemelteti.
Az üzemeltető 2011. november 16-án kelt tájékoztatása alapján, a lakossági szennyvízszolgáltatás
2012. évi költségeinek tervezésénél 13.500 m3/év szennyvíz elvezetésével- és tisztításával számoltak.
A településenként eltérő (helyi költségek) alakulásánál, az anyagi jellegű ráfordítások növekedésével
nem számoltak. A villamos energia költség alakulásánál a már megkötött szerződés eredményeként
kialakult energiadíjat, valamint az emelkedő rendszerhasználati díjakat vették figyelembe.
Közműhasználati díj esetében 87,20 Ft/m3-rel kalkuláltak.
A településenként egységes érvényű költségek kapcsán, minden település szennyvíz-szolgáltatási
díjában egységesen érvényesítendő fajlagos költségként a következőket határozta meg, a társaság
igazgatósága: - amortizáció 5,36 Ft/m3, üzemeltetés, karbantartás, általános költségek 85,11 Ft/m3,
összesen: 90,47 Ft/m3. Értékcsökkenési leírás: A társaság működtető vagyon amortizációjának
fajlagos mértékét vették számításba: 5,36 Ft/m3. Üzemeltetési költségek alakulását 29,55 Ft/m3-re
tervezték. Karbantartási, szállítási, rakodási és gépköltségeiket 33,01 Ft/m3-ben határozták meg, míg
az egyéb segédüzem költségeit 3,13 Ft/m3-re tervezték. Általános költségekre 17,45 Ft/m3-t
kalkuláltak, míg az egyéb ráfordításokat 1,88 Ft/m3-ben határozták meg.
Az Ártv. 7. § (1) bekezdése szerint, a mellékletben felsorolt termékekre, szolgáltatásokra (a
továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a helyi önkormányzat (a
továbbiakban együtt: a hatósági ár megállapítója) legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a
továbbiakban együtt: hatósági ár).
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. § a)-h) pontjai a
következőket írják elő:
23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a
közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel
összefüggő jogait és kötelezettségeit - beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális
szabályokat -, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás
igénybevételének - jogszabályban nem rendezett - módját és feltételeit;
e) a közszolgáltatással összefüggő - jogszabályban nem rendezett - települési önkormányzati
feladat- és hatáskört;
f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás
ingyenességét;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme,
születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket;
h) a gazdálkodó szervezet számára - a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 13. § alapján nem
hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelező igénybevételét a
21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel állapít meg.
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő.
Balatonszőlős, 2011. augusztus 16.
Mórocz László
polgármester

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2011. (____. ___.) önkormányzati rendelete
a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. § a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás valamint az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, előzetesen egyeztetve Pécsely Község Önkormányzatának
Képviselő-testületével és a közös tulajdonú viziközművet üzemeltető, csatornaszolgáltatást végző
Bakonykarszt Víz- és Csatornamű ZRt-vel, a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról, az alábbi rendeletet
alkotja meg:
1.§.
(1) A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Balatonszőlős Község Önkormányzatának 9/2003
(XII.23.) rendeletét módosító 6/2010. (XII. 20.) rendelete hatályát veszti.
Záró rendelkezés
2.§
E rendelet 2012. jauár 1. napjával lép hatályba.
Mórocz László
polgármester
E rendelet 2011.

Jurics Tamás
körjegyző
napján kihirdetésre került.
Jurics Tamás
körjegyző
1. számú melléklet

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2011. (____. ___.) önkormányzati rendelete
a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Képviselő-testület, a rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű ZRt. által végzett csatornaszolgáltatás 2011. évi díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
Tervezett szennyvíz mennyiség:
13.500 m3
I./ Bakonykarszt ZRt. üzemeltetési díja:
713,50 Ft/m3
Ebből: Szennyvízfogadás és tisztítás költsége:
550,60 Ft/m3
II./ Bérleti díj:
87,20 Ft/m3
III A fogyasztók felé érvényesített szennyvízdíj 2011. évben
800,70 Ft/m3
A megadott díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, azok felszámítása a törvényes előírásoknak megfelelően
történik.

