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8655
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2019. évi díjjavaslat
Tisztelt Polgármester Úr!
A DRV Zrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a hatályban lévő közszolgáltatási
szerződés alapján felülvizsgálatra került a településükön keletkező nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás díja.
A hatályos jogszabályok szerint a DRV Zrt-nek a közszolgáltatási díj megállapításakor figyelembe
kell vennie a közszolgáltatási tevékenység során felmerülő költségeket és ráfordításokat, és
törekednie kell a gazdaságos, fedezetet nyújtó díj kialakítására.
Tájékoztatásul mellékelten megküldjük Önöknek a településükön keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével
kapcsolatos közszolgáltatás költségkimutatását.
A DRV Zrt. 2019. évre vonatkozóan az alábbi egytényezős díjjavaslatot teszi az Önkormányzat
számára:
Közszolgáltatás számított
díja*
Természetes személyek
(lakossági) felhasználók
esetén
Nem természetes személyek
(közületi) felhasználók esetén

Ürítési díj
908 Ft/m3 + Áfa
4 908 Ft/m3 + Áfa

* A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján
meghatározott, a DRV Zrt. mindenkor érvényes vízterhelési díj.

A DRV Zrt. a 2019. évi egytényezős díjjavaslatában figyelembe veszi a közszolgáltatási tevékenység
ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások megemelkedését, valamint a szippantott
szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában, és a Vgtv. 44/D.
§ (1)-(6) bekezdésében rögzített előírásokat.
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Meghatározott fenti díj megfelel a 2013. évi CXIV. törvény 1. § rendelkezéseinek, azaz a természetes
személy ingatlantulajdonos részére meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint
megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összege a 2013. július
1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg a 2013. január 31én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel
számított összeg 90%-át.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testület közreműködését - a szippantott szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás zavartalan ellátásának biztosítása érdekében -, hogy a javasolt díjat
2019. január 1-jei érvényességgel rendeletben megállapítani, majd a 2018. december 10-ig a
rendelet egy példányát a DRV Zrt. részére megküldeni szíveskedjen.
a DRV Zrt. által használt Hivatali Kapu adatai:
rövid név: DRVZRT, KRID kód: 201374920
A Vgtv. 44/D. §-ának (8) bekezdése, s ezzel összhangban az Önkormányzat és a DRV Zrt. között
fennálló közszolgáltatási szerződés kimondja, hogy amennyiben az Önkormányzat a Vgtv. 44/D. §ában foglalt előírásnak megfelelően előterjesztett díjjavaslatnál alacsonyabb mértékben állapítja meg
a díjat, vagy nem január 1. napjától kezdődően állapítja meg annak ellenére, hogy a közszolgáltató
díjjavaslatát határidőig bezárólag megküldte, úgy az Önkormányzat a különbséget díjkompenzáció
formájában köteles a közszolgáltatónak megfizetni.
Ezúton is köszönjük szíves együttműködésüket.
Siófok, 2018. október 12.
Tisztelettel:
Szebényi Tibor
értékesítési vezető
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