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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2019. november 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Döntés az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetésére
fizetendő szolgáltatási díj módosításáról

Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Előkészítő:  dr. Rozgonyi Viktória jegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyedi szennyvíztisztító berendezéseket a társulás megszűnését követően 2019. január 1-
től Balatoncsicsó Önkormányzata üzemelteti. 

A településen összesen 85 db egyedi szennyvíztisztító kisberendezés került letelepítésre,
ebből 84 db 1-8 LE és 1 db 30 lakos egyenértékű az iskolánál. 

A lakosság részéről 2.000,- Ft/hó díj kerül beszedésre, mely a meghibásodások, alkatrész 
pótlás függvényében 40-50 % a tényleges ráfordításnak. A díj a bevezetése óta nem változott.

A 85 db berendezésből folyamatosan 62-65 db üzemel, ezek 8-12 %-nál fordulnak elő szinte 
mindig ugyanott a fő meghibásodások. 

A telepítés óta eltelt 8 év alatt sajnos nem sikerült megoldást találni, hogy a berendezéssel
nem rendelkező belterületen 25 db, külterületen 220-240 db épített ingatlan szennyvize 
milyen módon, hol, milyen gyakorisággal kerül ártalmatlanításra.

Az arányos költségviselés elérésére a helyi adó kivetésén kívül nem áll rendelkezésre más
eszköz, ezért a különböző helyi adókból befolyó összeg egy része felhasználásra kerül az egyedi 
szennyvízkezelő berendezések üzemeltetési költségeire. 

Fenti indokok alapján továbbra sem javasolt a jogkövető, környezetéért eltérő módon és 
hatékonysággal tevő lakosság részére a díjat emelni, viszont a nagy szolgáltató rendszerekhez 
hasonlóan eltérő lenne a lakossági díj és az intézmények, vállalkozások által fizetett díj, 
továbbá külön díja lenne a jóval költségesebb fenntartású nagy berendezés havi díja.

A javaslat szerint 2020. január 1-től a nem lakossági fogyasztók az 1-8 LE berendezések után 
5.000,- Ft/hó/berendezés díjat fizetnének, a 30 LE nagyberendezésre pedig 8.000,- Ft/hó díjat
kellene fizetni.

A tervezett bevétel-növekedés évi 180 ezer Ft, mely kiváltaná a helyi adókból befolyt bevétel
kisberendezésekre való elköltését.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések
üzemeltetésére fizetendő szolgáltatási díjat 2020. január 1. 
napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

lakossági 1-8 LE kisberendezés: 2.000,- Ft/hó
közületi 1-8 LE kisberendezés: 5.000,- Ft/hó
közületi 30 LE kisberendezés: 8.000,- Ft/hó

Határidő: 2020. január 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 

Szentantalfa, 2019. november 21.

Schumacher József
polgármester


