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Tárgy: Tájékoztatás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben

Tisztelt Projektvezető Úr!
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal)
2022. március 17. napján elektronikus levél útján érkezett Csánig és Nick
településeken a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött települési
szennyvíz elszállítására közszolgáltatási szerződést kötöttek a Pannonvíz Zrt.-vel,
amely szerződés módosításával összefüggésben kértek tájékoztatást.
A fenti megkeresés vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 12. §-a (2) bekezdése értelmében a közérdekű
szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás során keletkező indokolt
többletköltségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti
meg.
A közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő indokolt többletköltségek körében a
begyűjtés, elszállítás és kezelés költsége, a begyűjtéshez szükséges fogyóeszközök,
valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök költsége, valamint a
tevékenységhez kapcsolódó bérköltségek és a havária esemény kapcsán felmerülő
költségek vehetők figyelembe.
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A rendelet 12. §-a alapján (4) bekezdése értelmében a kijelölt közérdekű szolgáltató
szolgáltató az ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt
többletköltségei megtérítése iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz
nyújtja be
a) a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján
történő közszolgáltatás megkezdése időpontjáig
aa) a tárgyévet megelőző időszakra a tényadatok alapján,
ab) az aa) alponton kívüli időszakra a tervadatok alapján.
A fentiek alapján a rendelet biztosítja annak lehetőségét, hogy költségigénylés a
tárgyévet megelőző időszakra, valamint azon kívül is előterjeszthető legyen,
esetükben ez utólagos elszámolást jelent tényadatokra alapozva.
Kiemelendő továbbá, hogy a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről,
valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi CXIV. törvény alapján a közszolgáltatási díj a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében is befagyasztásra került, ezért a
közszolgáltatási szerződés módosításánál, kérem e körülményt is vegyék figyelembe.
Az Alkotmánybíróság határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a
válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel
nem bírnak.
Kelt: Budapesten, az elektronikus bélyegző szerint.
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