Előterjesztés
A Magyar Kormány 58/2013. (II.27.) Korm. rendelete előírásainak alkalmazására a házi
beemelők villamos energia ellátásáról

1. A Magyar Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírja, hogy a
háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató szivattyúknak, vákuumszelepeknek és
ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő) a
szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése az ellátásért felelős, a
működtetése működőképességének megőrzése és üzembiztonságának, üzemképes
állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata. A jogszabály
előírásainak megfelelően a víziközmű-szolgáltató a szennyvízbeemelőket, amennyiben
azok műszaki állapota megfelelő volt üzemeltetésre átvette a lakossági felhasználótól.
A Kormányrendelet az ellátásért felelős feladatául határozza meg, hogy a szennyvíz
beemelők felhasználási helytől független energiahálózattal történő kiváltásáról 2018.
december 31-ig gondoskodik, abban az esetben, ha az nem jár aránytalanul magas
költségráfordítással. Aránytalanul magas költségráfordítás esetén az ellátásért felelős a
víziközmű-szolgáltató bevonásával megállapodik a felhasználóval az energiaellátás
biztosítása és annak költségviselése kérdésében.

2. A víziközmű-szolgáltató BAKONYKARSZT Zrt. számításokat végzett a felhasználási
helytől független energiahálózat kiépítésére és egy átlagosnak mondható házi beemelő
villamos energia költségére, hogy megállapítható legyen azok egymáshoz viszonyított
aránya.
A BAKONYKARSZT Zrt. ajánlása a házi szennyvízbeemelők villamos energia
ellátásáról az előterjesztés 1. számú mellékletében látható.
Az ingatlantól független villamos energia hálózat kiépítése az ajánlás szerint átlagosan
500.000 Ft +ÁFA összegbe kerül, egy átlagos magyar család ingatlanról
közcsatornába továbbított háztartási szennyvíz mennyiségének jelenleg érvényben
levő villamos energia díjjal számolt éves energia költsége pedig szélsőséges esetben
7.275 Ft bruttó.
Ezen számítási eredményeket figyelembe véve azt állapíthatjuk meg, hogy (500.000Ft+ÁFA/7.275 Ft) 87,3 év energiadíj fedi a felhasználási helytől független energia
hálózat kiépítésének költségeit.
A bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy az 58/2013. (II.27.) Korm.
rendelet 99/A.§ (8) pontjában rögzítettek szerint a felhasználási helytől független
villamos energia hálózat kiépítése aránytalanul nagy költségráfordítással járna, ezért a
jogszabályban foglaltak alapján javasolt, hogy az ellátásért felelős a víziközműszolgáltató bevonásával állapodjon meg a felhasználóval az energiaellátás további
biztosítása és annak költségviselése kérdésében 2018. december 31-ig.
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3. A házi szennyvíz beemelők független energia hálózattal történő ellátása esetén az
Ellátásért Felelős feladata a fenti számítás alapján meghatározott átlagosan
ingatlanonként 500.000-Ft+ÁFA kiépítési költség viselése, továbbá a független
villamos energia hálózat kiépítése után a kiépített villamos mérőn történő villamos
energia felhasználás költségének viselése is, ami szélsőséges esetben ingatlanonként
7.275-Ft bruttó költségbe kerülne évente az önkormányzat számára. Az Ellátásért
Felelős önkormányzat nem rendelkezik a házi szennyvíz beemelők független villamos
energia hálózatának kiépítéséhez szükséges, valamint a házi beemelők villamos
energia felhasználásának költségeihez szükséges fedezettel.
4. Annak érdekében, hogy az ellátásért felelősök a víziközmű-szolgáltató bevonásával
azonos feltételek mellett állapodjanak meg a felhasználóval, így biztosítva az egyenlő
bánásmódot, a BAKONYKARSZT Zrt. egy egységes alkalmazásra javasolt
megállapodás tervezetet dolgozott ki.
A BAKONYKARSZT Zrt. által elfogadott és kidolgozott szakmai megoldás alapján
bemutatásra került a kiépítés aránytalanul magas költsége, illetve az egy átlagos
magyar család háztartási szennyvízének közcsatornába juttatásának költsége. Mivel a
házi beemelők energiafelhasználás költsége nem szerepel a MEKH által elfogadott,
érvényben levő szennyvíz-szolgáltatási díjakban és az energiaköltségek viselése az
Ellátásért felelősök kötelezettsége ezért abból a víziközmű-szolgáltató kedvezményt,
jóváírást nem tud biztosítani a felhasználók számára. Továbbá a bemutatott éves
energiaköltség nagysága elenyésző, az a háztartások részére nem jelent aránytalanul
nagy terhet, ill. nem jelent lényeges többletköltséget a gravitációs bekötővezetékkel
rendelkezőkkel szemben.
A fenti számításokat és levezetéseket figyelembe véve javasoljuk a képviselőtestületnek, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. ajánlásában lévő számításokat
fogadja el és hozzon határozatot arról, hogy a házi szennyvízbeemelők
felhasználási helytől független energia hálózatának kiépítése aránytalanul magas
költség. Továbbá kössön megállapodást a felhasználókkal a házi
szennyvízbeemelők villamos energia költségének viseléséről a 2. számú
mellékletben csatolt megállapodás szerint, mi alapján a házi szennyvízbeemelők
folyamatos energia ellátásnak biztosítása és annak költségviselése továbbra is a
Felhasználó kötelezettsége.

Mellékletek:
1. számú melléklet: A BAKONYKARSZT Zrt. ajánlása a Magyar Kormány 58/2013. (II.27.)
Korm. rendelete előírásának alkalmazására a házi beemelők villamos energia ellátásáról
2. számú melléklet: Megállapodás tervezet a házi szennyvízbeemelő villamos energia
ellátásának biztosításáról, felhasználó fizeti a villamos energia díjat
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