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ELŐTERJESZTÉS  

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Pénzügyi Bizottság  

2022. március 25-ei rendes nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás 

elfogadásáról szóló döntés 

 

Előterjesztő: Köteles Zoltán Péter polgármester 

Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

Bizottsága 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

Rendelet    

Határozat    normatív 

       x egyedi 

A döntéshez  egyszerű    x  

  minősített  többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: 

   igen x 

   nem 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  x 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. 

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható. 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 3/2020. (I.17.) számú határozatával Nadap közigazgatási területére 

vonatkozóan a szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények 

használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek elszállítására, 

ártalommentes elhelyezésére, mint kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás nyújtására a 

Herke Szolgáltató Bt-t (2483 Gárdony, Batsányi János u. 26.) választotta, vele kötött 

közszolgáltatási szerződést 2020.02.01. napjától 2025.01.31-ig terjedő időszakra.  

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése értelmében a 

közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 

készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani.  

 

Herke Szolgáltató Bt. 2022. február 28. napján benyújtotta az általa készített, 1 m3-re vetített 

részletes költségelszámolását, mely az előterjesztés része. 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Herke Bt. költségelszámolását.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és a határozati javaslatot az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen. 

 

Nadap, 2022 március 1.              Köteles Zoltán 

        polgármester 

 

Határozati javaslat 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának 

..... /2022.(III.25.)  

határozata 

a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 

közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról szóló előterjesztést, és azt 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke  

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

 

 

Határozati javaslat  

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

  /2022.(III.25.)  

határozata 

a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadásáról 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nadap község közigazgatási területén a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését közszolgáltatóként végző Herke 

Szolgáltató Bt. (2483 Gárdony, Batsányi János u. 26.) által készített, 2021. évre vonatkozó, 1 

m3-re vetített részletes költségelszámolását elfogadja.  

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester  

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 



 

 

1.melléklet az előterjesztéshez 
 

 


