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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
49/2020. (XI. 30.)  

önkormányzati rendelete 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 

(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 

törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú 

Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Közgyűlés tagjainak véleményét 

kikérve következőket rendeli el: 

 

 

1. § 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. 

(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és 

ártalommentes elhelyezési díja legfeljebb: 

a) munkanapokon 6 óra és 18 óra között, valamint szombaton 6 óra és 16 óra között 

nyújtott szolgáltatás esetén 

aa) 3.445,- Ft fordulónkénti alapár + áfa, valamint 

ab) 696,- Ft/m3 mennyiségi díjtétel + áfa, 

b) vasárnap és ünnepnapokon egész nap, munkanapokon 6 óra előtt és 18 óra után, valamint 

szombaton 6 óra előtt és 16 óra után nyújtott szolgáltatás esetén 

ba) 3.445,- Ft fordulónkénti alapár + áfa, valamint 

bb) 1.063,- Ft/m3 mennyiségi díjtétel + áfa.” 

 

 
2. § 

  

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kaposvár, 2020. november 27. 
 

 

 

  Szita Károly     dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
49/2020. (XI. 30.)  

önkormányzati rendeletének indokolása 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Általános indokolás 
 

A rendelet megalkotásának indoka, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás 

helyi szabályairól rendeletet alkot, a rendeletet a feltételek változása esetén, valamint 

munkaterve szerint évente felülvizsgálja. 

 

 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 
A közületi szolgáltatási díjak a 2020. évi várható infláció mértékének megfelelően, 2,8 %-kal 

emelésre kerülnek. A rendelkezés a 2021. január 1-től alkalmazandó díjakat tartalmazza. 

 

2. §-hoz 
 
A rendelet hatályba lépését állapítja meg. 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  

hatás: 
Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A közületi szolgáltatási díjak 

2021. január 1-től 2,8 %-kal 

emelésre kerülnek. 

 

nincs nincsenek nincs nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A közszolgáltatás ellátásának helyi szabályait, a közszolgáltatás díjait a helyi önkormányzati rendeletben kell 

szabályozni.  

 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz, kéri a díjak rendeleti szintű 

szabályozását. 

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 

 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 


