
Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
 

1.§ Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
6/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe 
jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
2.§ Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
   Kőszegi Ilona     Bencze Éva 
   polgármester         jegyző 
 
  



1. melléklet a 17/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelethez 
   
 
 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása 
igénybevételéért fizetendő díj: 
 
     alapdíj:    3.540,- Ft/ingatlan/év 

ürítési díj:    3.360,- Ft/m3 

 
 
A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza. 
 
 
  



Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló  
6/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

17/2016. (XII.5.) önkormányzati rendeletének 
indokolása és hatástanulmánya 

 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva alkotta meg a rendeletet. A rendelet megalkotása 
azért vált szükségessé, mert a Szolgáltató új díjkalkulációt készített. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

Királyszentistván Község Önkormányzata a Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. által 
kalkulált árakra módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 
díját. 
A módosítás a rendelet 2 mellékletében rögzített közszolgáltatási díjat érinti, mely a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (4)-(6) bekezdése alapján kéttényezős. 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt: 
 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
Az Önkormányzat költségvetését a módosító rendeletben foglaltak nem befolyásolják. Az új 
díjkalkuláció alapján a lakosság számára kedvezőbb díjak kerültek megállapításra. 
 

Környezet- és egészségügyi hatása: 
A módosító rendeletben foglaltaknak környezet- és egészségügyi hatása nincs.  
 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
A módosító rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 
 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következménye: 
Közszolgáltató új díjkalkulációt nyújtott be, ezért szükségessé vált a rendelet aktualizálása. 
 

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.  


