
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2017. május 23-án 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Beszámoló Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás részletes 

költségelszámolásáról 

 

 

Az előterjesztést készítette: Mérnöki Iroda  

 Öveges László irodavezető 

 Városüzemeltetési Osztály  

 dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 
 

 

Ügyiratszám: 10718-3/2017. 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2017. május 23-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Beszámoló Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás részletes 

költségelszámolásáról 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.11 pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési beszámolót megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak 

szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. április 27. 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

……/2017.(V. 23.) VVB. sz. határozat 

Beszámoló Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás részletes 

költségelszámolásáról 

 

 

A bizottság megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester tárgyban készült, 

10718-3/2017. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 

BESZÁMOLÓ  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. május 25-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Beszámoló Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás részletes 

költségelszámolásáról 

 

 

A beszámolót készítette: Mérnöki Iroda  

    Öveges László irodavezető 

    Városüzemeltetési Osztály  

    dr. Orbán Csaba osztályvezető 

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1. 

 

 

Mellékletek: közszolgáltatói beszámoló 

 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2017. (V. 23.) VVB számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Alpolgármestere 

 
 

Ügyiratszám: 10718-2/2017. 

 

 

 

BESZÁMOLÓ  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. május 25-én tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: Beszámoló Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás részletes 

költségelszámolásáról 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BÁCSVÍZ Zrt. (továbbiakban: 

Közszolgáltató) között 2013. december 10. napján létrejött közszolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) alapján Kecskemét megyei jogú város 

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatást a Közszolgáltató látja el. A közszolgáltatás keretében a szennyvíz 

szállításával kapcsolatos feladatokat a Közszolgáltató alvállalkozók igénybevételével látja el. 

A begyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása a Közszolgáltató Kecskemét, Mindszenti körút 36. sz. 

alatti telephelyén kialakított fogadóállomáson történik. 

A közszolgáltatás díjait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

helyi szabályairól szóló 34/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 

önkormányzati rendelet) melléklete tartalmazza, mely szerint az alapdíj nettó összege 27 

Ft/hónap/ingatlan, az ürítési díj nettó összege 1 392 Ft/m
3
. Az önkormányzati rendelet 11. § 

(7) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a természetes személy által használt lakás- 

és üdülőingatlan tulajdonosát az alapdíjból 100 %-os mértékű díjkedvezmény illeti meg. A 

Közszolgáltató a számlázás és elszámolás tekintetében végzett belső költség-haszonelemzés 

alapján – élve a Közszolgáltatási szerződés 4.7. pontjában biztosított lehetőséggel – 2016. 

évre a nem lakossági felhasználók részére az alapdíjból 100%-os üzletpolitikai kedvezményt 

biztosított. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerint a 

közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 

készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak 

benyújtani. Ezzel egyező rendelkezést tartalmaz a Közszolgáltatási szerződés 4.10. pontja. 

 

A Közszolgáltató a részletes költségelszámolást elkészítette, és benyújtotta, mely elszámolás 

jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a beszámolót megtárgyalni és azt a határozat-

tervezetben foglaltak szerint elfogadni. 

 

Kecskemét, 2017. április 27. 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……/2017. (V. 25.) határozata 

Beszámoló Kecskemét város közigazgatási területén 2016. évben a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás részletes 

költségelszámolásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 10718-2/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolót elfogadja. 
 


