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E l ő t e r j e s z t é s 
 
 
Tárgy: Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, 
elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről 
 
  
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 16/2013. 
(III.13.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban önkormányzati rendelet) 
szabályozta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatást. 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos közszolgáltatási 
feladatok ellátására ajánlatkérési eljárás keretében kiválasztott korábbi 
közszolgáltatóval, Killer Mihály (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.) egyéni vállalkozóval 
kötött Közszolgáltatási szerződést. 
 
A szerződés időtartama: 2018. december 1 – 2023. november 30. 
 
A teljesítés helye: Sárbogárd közigazgatási területe, azaz Sárbogárd, Sárszentmiklós, 
Alsótöbörzsök, Pusztaegres, Sárhatvan, Rétszilas, Kislók, Nagyhörcsök, Örspuszta 
településrészek. 
 
Sárbogárd, Sárszentmiklós, Alsótöbörzsök településrészein a szennyvízgerinc-
hálózat 100 %-ban kiépült. A többi településrészen az egymástól való távolságok és 
a kis lakosság szám miatt a szennyvíz-csatornahálózat nem épült ki és ez a 
közeljövőben sem várható. 
 
Az Önkormányzat a Rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező háztartási szennyvíz kezelésére önálló hulladékkezelési közszolgáltatást 
szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben többek között a közszolgáltatási díjnak 
és a díjfizetés rendjének megállapítása. 
 

A Rendelet szerint a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonosnak, használónak 

kéttényezős – alapdíjból és ürétési díjból álló - közszolgáltatási díjat  kell fizetnie. Az 

egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék 1 m3-e. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

díj legmagasabb mértéke a Rendelet szerint a következőképpen alakul:  

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

díj legmagasabb mértéke: 

 

a) Alapdíj:  7000 Ft +ÁFA /ürítési alkalom 

b) Ürítési díj: 690 Ft/m3+ÁFA 

 

A közszolgáltatási díj alapdíj része tartalmazza 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 tartalmazza a nem közművel összegyűjtött 



háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási 

egységtől függő költségeket. 
 
A Képviselő-testület munkaterve szerint a márciusi ülésen kell beszámolnia a 
Közszolgáltatónak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, 
elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységéről. 
 
2021. 03. 08.-án Killer Mihály megtette a 2020. évre vonatkozó közszolgáltatási 
beszámolóját. 
 
A beszámoló szerint a közszolgáltatás keretében az elmúlt évben 76 db 
emésztőgödrös (Sárbogárd 66 db, Pusztaegres 4 db, Kislók 2 db, Rétszilas 4 db.) és 9 
db árnyékszékes (Kislók 1 db, Pusztaegres 2 db, Sárhatvan 1 db, Sárbogárd 5 db.) 
szippantásra került sor megrendelés alapján. 5 alkalommal történt 
duguláselhárítás. A Közszolgáltató összesen 398 m3 szippantmányt helyezett a 
Fejérvíz Zrt sárbogárdi telephelyén. 
 
A Közszolgáltató tájékoztatása szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizek begyűjtése, elszállítása rendben, problémamentesen történik. 
   
Leürítés a Sárbogárd 0124/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szennyvíztisztító 
telepen történik, melynek kapacitása 2225 + 25 (szippantott szv.) m3/d.  
Sárbogárd Város közigazgatási területén a közszolgáltatás köréből a szennyvíz 
ártalmatlanításának teljesítésére kizárólagosan jogosult kezelő a FEJÉRVÍZ Zrt. 
(8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) önkormányzati szolgáltató. 
 
A FEJÉRVÍZ Zrt. tájékoztatása szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizek fogadása és ártalmatlanítása, kezelése területén nem mutatkozott 
probléma. 
 
 
 

Határozati javaslat  
 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester „Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről” tárgyú 
előterjesztést megtárgyaltam és az alábbi döntést hoztam: 
 
Killer Mihály (7000 Sárbogárd, Árpád u. 60.) közszolgáltatási beszámolóját 
elfogadom..  
 
Felkérem a Közszolgáltatót, hogy tevékenységét a továbbiakban is a jelenlegi, 
megfelelő színvonalon végezze. 
 
Ezen döntéséről Killer Mihály közszolgáltatót tájékoztatom. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Sárbogárd, 2021. 03. 08. 
 Dr. Sükösd Tamás 
 polgármester 


