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Tisztelt Képviselő-testület! 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet elfogadásának közvetlen előzményeként 
szükséges a közszolgáltatásra vonatkozó díjkalkuláció megtárgyalása és elfogadása. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 44/D. § (7) bekezdése alapján a 
közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a 
közszolgáltató költségelemzés alapján díjkalkulációt készít, melyet a közszolgáltató javaslata 
alapján a jegyző terjeszt elő. 

A díjkalkulációról a V gtv. 44/D. § (1)-(6) bekezdése a következők szerint rendelkezik: 

„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, 
e) 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. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ürítési díjának egységnyi díjtétele - elkülönítve - tartalmazza a begyűjtés, illetve nem 
szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés esetén az utókezelés és a monitorozás költségeit 
is. 

(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 közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési 
költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és 
ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület 
felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza." 

A V gtv. 44/D. § (8) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Ha a települési önkormányzat 
képviselő-testülete az ingatlantulajdonost terhelő közszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget az 
(1)-(6) bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján számított díjnál díjkedvezmény 
alkalmazásával alacsonyabb mértékben, vagy mentesség alkalmazásával a szolgáltatás 
ingyenességének esetét állapítja meg, akkor a különbséget díjkompenzáció formájában 
megtéríti. A díjkompenzáció fizetéséhez a képviselő-testület és a közszolgáltatást nyújtó 
megbízást köt, amely tmialmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke 
(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásra való 
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alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikkében 
foglalt elemeket és egyebekben megfelel az e határozatban foglalt valamennyi egyéb 
követelménynek." 

A tavaly elfogadott rendeletben és a most készített rendeletmódosításban sincs javaslat 
díjkedvezményre vagy mentességre, a „szennyező fizet elvének" alapul vételével. Ezért a 
közszolgáltatás ellátása szempontjából az ellentételezés (díjkompenzáció) nem játszik 
szerepet. 

A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. § (1)
(2) bekezdései szabályozzák azt a kérdést, hogy a közszolgáltatási díj megállapításakor 
milyen módon és mértékben kell a rezsicsökkentést végrehajtani: 
A törvény 1. § (1) bekezdése szerint a Vgtv. 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott 
ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a V gtv. 44/C. § 
( 1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a V gtv. 44/D. § szerint 
megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve 
az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában 
nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb 
számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át. 
A (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazott díj: 

a) önkormányzati díjrendeletben megállapított természetes személy ingatlantulajdonosra 
vonatkozó közszolgáltatási díj függetlenül attól, hogy alkalmazták-e 2013. január 31-én az 
adott ingatlantulajdonosra, vagy - ha önkormányzati díjrendelet nem alkotott - a szolgáltató 
által az adott településen a közszolgáltatási szerződésben megállapított, 2013. január 31-én 
alkalmazott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az alapdíjat), 

b) a tevékenységüket 2013. január 31-ét követően megkezdő szolgáltatók esetén az 
önkormányzati rendeletben megállapított közszolgáltatási díj, vagy az önkormányzat és a 
közszolgáltatók között 2013. január 31-én hatályban lévő közszolgáltatási szerződések közül 
az azokban rögzített legalacsonyabb, szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az 
alapdíjat), 

c) az a) és b) pontban foglaltak alkalmazhatóságának hiányában az adott településen 
szolgáltatást teljesítő szolgáltató által 2013. január 31. és 2013. június 30. közötti időszakban 
alkalmazott legalacsonyabb szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (beleértve az 
alapdíjat). 

A mi esetünkben a e) pontban foglaltak alkalmazásának van helye, azonban viszonyítási alap 
nincs, az ajánlattevő szolgáltató a törvényben meghatározott időszakban nem végzett Gödöllő 
területén szippantott szennyvíz begyűjtésére irányuló szolgáltatást. 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a 21/2015. (III.5.) sz. önkormányzati határozatával 
elfogadta a tavalyi év márciusától alkalmazott közszolgáltatási díjat (nettó 200 Ft/hó alapdíj 
és 3400 Ft/m3 ürítési díj). Az ürítési díj 2015. szeptemberében a szennyvíztisztító telepen 
alkalmazott díjcsökkentés hatására a közszolgáltató kérésére csökkentésre került 2548 Ft/m3-
re. 
A közszolgáltatási szerződés lejárta miatt lefolytatott versenyeztetési eljárásban valamennyi 
ajánlattevőnek feladatát képezte a törvényi előírásoknak megfelelő díjkalkuláció elkészítése. 
Gödöllőn kötelező a kéttényezős díjmegállapítás, ezért az ajánlattevőktől is ilyen 
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díjkalkulációt kértünk. A nyertes ajánlattevő kéttényezős díjmegállapítást tartalmazó 
javaslatát az előterjesztéshez mellékelem. 

A díjkalkulációs javaslatot a hivatal szakemberei megvizsgálták, és a jelenleg ismert adatokat, 
a vonatkozó jogszabályok szerint kötelezően felszámítandó költségeket és ráfordításokat 
figyelembe véve megalapozottnak találták. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a díjkalkuláció elfogadására a határozati javaslatban 
foglaltak szerint. 

Gödöllő, 2016. március „ " 

Határozati javaslat 

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja Szepesi Zoltán Tibor egyem 
vállalkozó, a közszolgáltatás ellátására tartott versenyeztetési eljárásban nyertes ajánlattevő 
2016-2017. évi díjkalkulációját a közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, 
engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizek 
begyűjtésére, elszállítására. 

Határidő: a díj alkalmazására: 2016. március 21. napjától. 
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FELOLVASÓLAP melléklete 
RÉSZLETES DÍJKALKULÁCIÓ 

A Vgt. 44/D. § (6) bekezdése szerinti alapdíj (Ft/hó/ingatlan) és ürítési díj (Ft/m3) nettó és 
bruttó összege: 

Alapdíj nettó összege: 

Alapdíj bruttó összege: 

Ürítési díj nettó összege: 

200 Ft/hó/ingatlan 

254 Ft/hó/ingatlan 

2.450 Ft/m3 

Ürítési díj bruttó összege: 3.112 Ft/m3 

A felolvasólapon szereplő kettő éves bruttó díj kiszámításának módja, részletes árajánlat, a 
Vgt. 44/D. (7) bekezdése és 455/2013. (Xl. 29.) Korm. r. 15. § (2) bekezdése szerinti 
díjkalkuláció szöveges és számszerű alátámasztása: 

Alapdíj (Ajánlattevő által megajánlott díj összege Ft-ban * 12 hó * Ajánlatkérő által becsült 
ingatlanok száma, 234 db.)+ ÁFA 

200 Ft * 12 hó * 234 ingatlan = 561.600 Ft+ Áfa 

Bruttó: 713.232 Ft,-

Ürítési díj (Ajánlattevő által megajánlott díj összege Ft-ban * Ajánlatkérő által becsült éves 
szennyvíz mennyiség, 1250 m3) +ÁFA 

2.450 Ft* 1250 1113 = 3.062.500 Ft+ Áfa 

Bruttó: 3.889.375 Ft,-

Éves nettó árbevétel összesen: 3 .624. l 00 Ft,
l~ves bruttó árbevétel összesen: 4.602.607 Ft,-

Kettő évi nettó árbevétel összesen: 7.248.200 Ft,
Kettő évi bruttó árbevétel összesen: 9.205.214 Ft,-

Kiadások összesítése: 

1. Szennyvíz ártalmatlanítási díja: 
Mennyiség: 250 111

3 /év 
1250 m3 * 604 Ft,- = 755.000 Ft,- +Áfa 

2. Szállítási költség: 
Mennyiség: 1250 m3 /év 
Ha feltételezzük, hogy minden ingatlan tulajdonos igénybe veszi a szolgáltatást, a 
mennyiség/ingatlan: 5,3 m3 (1250/234). 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
q 

1 

1 

1 

1 
' 

Ha 234 ingatlan tulé\idonos megrendeli a szolgáltatást, az havonta 19,5 fordulót jelent 
(234/12). 
Ebben az esetben átlag heti két kiszállással (Bp-Gödöllő) 2-3 ingatlan szennyvize egy napon 
elszállítható. Ez havonta 8 alkalom, évente 96 alkalom. 

Kiszállási költség számítása (Bp-Gödöllő-Bp) 
Útdíj költsége: 300 Ft/alkalom 
Üzem és kenőanyag költsége 145 Ft/km (kalkulált km: 45 km) 
Karbanta1iási, fenntartási költség: 90 Ft/km (kalkulált km: 45 km) 
Egy kiszállás kalkulált költsége: 300 Ft+ 6.525 Ft+ 4.050 Ft =10.875 Ft 
Éves kiszállási költség: 96 * 10.875 Ft= 1.044.000 Ft,-

Fordulók költségének számítása Gödöllő területén belül a szennyyíztisztító telep és az 
ingatlan tulajdonos között: 
Üzem és kenőanyag költsége 145 Ft/km (kalkulált km: 15 km) 
Karbantatiási, fenntartási költség: 90 Ft/km (kalkulált km: 15 km) 
Ha feltételezzük, hogy minden ingatlan tulajdonos igénybe veszi a szolgáltatást, akkor az éves 
szállítási költség: (2.175 Ft+ 1.350 Ft) * 234 ingatlan= 824.850 Ft,-

3. Szállító tehergépjárművek költségei: 
Kötelező biztosítás díja: 110.000 Ft/év 
Gépjármű adó költsége: 180.000 Ft/év 
Súlyadó az összes tehcrgépjárműre vonatkozóan: 365.000 Ft/év 
Felelősség biztosítások díja: 40.000 Ft/év 
Megbízott gépjánnűvezető bérköltségének díja: 2.000.000 Ft/év 
Összes költség: 2.695.000 Ft,-
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő más területen is végez szolgáltatást, az évente jelentkező 
kötelező tevékenységéhez kapcsolódó tehergépjárművek fenntartási költségei nem 
terhelhetőek rá egy-egy vállalt munkaterületre. A pályázatban kiírt tevékenység elvégzésére 
az éves költség 30%-ával számoltunk, mely 808.500 Ft,-

4. Egyéb költségek: 
Számlázás és díjbeszedés költsége: 1.500.000 Ft/év 
Környezetvédelmi biztosítás: 40.000 Ft/év 
Egyéb környezetvédelemmel kapcsolatosan felmerülő költségek: 500.000 Ft/év 
Összesen: 2.040.000 Ft,-
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő más területen is végez szolgáltatást, az évente jelentkező 
kötelező tevékenységéhez kapcsolódó egyéb költségek nem terhelhetőek rá egy-egy vállalt 
munkaterületre. A pályázatban kiírt tevékenység elvégzésére az éves költség 30%-ával 
számoltunk, mely 612.000 Ft,-

A fentiek alapján éves kiadás összesen: 1.044.000 Ft +824.850 Ft + 808.500 Ft + 612.000 Ft 
= 3.289.350 Ft SZEPESI 

szennyvíz szállítás konténer szállítás 
1105 Bp„ Gyakorló u. 2. ·Tel.: 08 30 591h!1BB 

Adószám: &4189604-2-42 
ES·E·:3727 

Bankszámlaszám: 11717009-20181473 

aláírás 


