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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság 2022. március 25-ei  

rendes, nyilvános ülésére 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó  

 díjkalkuláció megvitatása, jóváhagyása, a közszolgáltatás biztosításával                    

 kapcsolatos közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, a 14/2015.(IX.29) 

 önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Köteles Zoltán polgármester 

Készítette:  Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

Bizottsága 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 

Rendelet    X 

Határozat   x normatív 

           egyedi 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített X 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. 

 



 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 9/A.fejezetében 

rendelkezik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás szabályairól.  

A Vgt. 45.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján a Képviselő-testület 

kötelezettsége, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás kapcsán rendeletet alkosson.  

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 28-án tartott ülésén a 

közszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan megalkotta 14/2015.(IX.29.) önkormányzati 

rendeletét,  

A Képviselő-testület a rendeletében szabályozta a Vgt. 44/C.§ (2) bekezdésében foglaltakat.              

A Képviselő-testület Nadap közigazgatási területén belül 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.-vel (2483 

Gárdony, Batsányi János u. 26.) 2020.02.01. napjától 2025.01.31-ig terjedő határozott időre 

közszolgáltatási szerződést kötött.  

 

A Herke Bt. 2022. március 7-én jelezte, hogy a cég tulajdonosi összetételében változás történt 

2021. decemberében, valamint arról is értesített bennünket az új tulajdonos, Zaják Péter, hogy a 

céget (Herke Bt.) jogutód nélkül megszüntetik, mely eljárás folyamatban van. A nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, szállítását a cég nem tudja megoldani, átmenetileg 

a Hazai Kommunális Kft látja el a szolgáltatást   a településen.  

 

A folyamatos közszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges a közszolgáltatás elvégzésére 

vonatkozóan új szerződés megkötése. 

A Vgt. 44/G. § (1) és (2) bekezdése értelmében a  települési önkormányzat képviselő-testülete 

a közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 

legfeljebb 10 évre lehet megkötni, a szerződésben meg kell határozni a háztartási szennyvizet 

fogadó létesítményeket. 

 

A kötelező közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében több vállalkozástól (Hazai 

Kommunális Kft, Biotrans Kft) kértünk díjkalkulációt a további szolgáltatásra. Díjkalkulációt 

csak egy vállalkozás nyújtott be: 

1. Hazai Kommunális Kft (2458 Kulcs Rózsahegyi u.10.) 

 

A Vgt. 44/D.§ (4) bekezdése szerint a közszolgáltatás díja egytényezős, vagy kéttényezős lehet.  

A 25/2002.(II.27.) Kormányrendelet alapján Nadap vonatkozásában a kéttényezős 

díjmegállapítás kötelező. Kéttényezős díjmegállapítást – amely alapdíjból és ürítési díjból áll – 

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Programban résztvevő önkormányzatok 

esetében kötelező alkalmazni (Vgt. 44/D.§ (5) bekezdése).  

 

A Hazai Kommunális Kft kéttényezős díjajánlata: 

 - alapdíj 234,70.-Ft + ÁFA/év, azaz bruttó 298.-Ft/év 

 - ürítési díj 2.000.- Ft +ÁFA/m3, azaz 2540.-Ft/m3 

 

 (A díjkalkuláció az előterjesztés mellékletét képezik.)  



 

 

A jogszabály rendelkezése alapján a közszolgáltatási díjat legalább egy éves díjfizetési 

időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell 

meghatározni.  

Mivel a közszolgáltatási díj összegét a 14/2015.(IX.29) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

tartalmazza, szükséges a rendelet módosítása is. 

A rendelet módosítás előtt határozattal szükséges elfogadni a közszolgáltató által benyújtott 

díjkalkulációt, valamint a közszolgáltatás végzésére vonatkozó szerződéstervezetet, amit 

véleményem szerint 10 év időtartamra kellene megkötni a Hazai Kommunális Kft-vel, aki 

jelenleg is végezi a közszolgáltatást a településen. 

 

Az előterjesztés és a mellékletét képező díjkalkulációk alapján az alábbi határozati javaslatokat 

és rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság elé elfogadásra: 

 

Nadap, 2022. március 16. 

        Köteles Zoltán 

        polgármester 
     

 

Határozati javaslat  

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Pénzügyi Bizottságának 

/2022.(III.25.) 

határozata 

a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról, a díjkalkuláció és a szerződéstervezet 

elfogadásáról 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Hazai 

Kommunális Kft. (2483 Gárdony, Batsányi János u. 26.) díjkalkulációjával és közszolgáltatási 

szerződésével kapcsolatos határozati javaslatokat, valamint a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2015.(IX.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  Bakos László a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A határozat végrehajtásának határideje: azonnali 

 

 

 

Határozati javaslat I. 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

  /2022.(III.25.)  

határozata 

a Hazai Kommunális Kft díjkalkulációjának elfogadásáról 

 

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény  44/D.§ (7) bekezdésében foglaltakra – megtárgyalta Nadap 

település közigazgatási területére vonatkozóan a nem közművel összegyűjtött háztartási 



 

szennyvíz közszolgáltatási díjának megállapítására benyújtott díjkalkulációkat és az alábbiak 

szerint határoz: 

A Hazai Kommunális Kft (2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 10.) díjkalkulációját az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 - alapdíj 234,70.-Ft + ÁFA/év, 

 - ürítési díj 2.000.- Ft +ÁFA/m3 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester  

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 

 

 

 

Határozati javaslat II. 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

  /2022.(III.25.)  

határozata 

a Hazai Kommunális Kft. közszolgáltatási szerződéséről 

 

Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nadap közigazgatási területén belül a 

szennyvíz-közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata 

során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek elszállítására, 

ártalommentes elhelyezésére, mint kötelezően igénybeveendő (2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 

10., adószám: 26213697-2-07) 2022.04.01. napjától 2032.12.31-ig terjedő határozott időre 

közszolgáltatási szerződést köt.  

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés tervezetét az 

abban foglalt szövegtartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak 

megkötésére. 

A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester  

A határozat végrehajtásának határideje: 2022.03.31. 

 

      

 

…/2022.(III.25.) határozat melléklete 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Rendelettervezet 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022.(III.  .) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény 45.§ (6) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. 

pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

 

1.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„4.§ (1) A rendeletben meghatározott területen keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését közszolgáltatási 

szerződés alapján 2032.12.31-ig a Hazai Kommunális Kft. (2458 Kulcs, Rózsahegyi utca 10.) 

közszolgáltató jogosult és köteles ellátni.”  

 

2.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe 

jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

3.§ Ez a rendelet 2022. április 1. napján lép hatályba. 

 

 

Köteles Zoltán           Szabóné Ánosi Ildikó 

 polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:  

 

Nadap, 2022. március  . 

. 

 

        Szabóné Ánosi Ildikó 

              jegyző 

 

 

 

1. melléklet a /2022.(III.  .) önkormányzati rendelethez 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja 

 

Nadap Község területén 2022. április 1. napjától: 



 

 

 

Megnevezés Díj  

Alapdíj 234,7 Ft/év 

Ürítési díj 2000- Ft /m3 

 

Fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 

 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat  

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022.(III.  .) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet tervezetéhez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a rendelet tervezet és 

indokolásának előkészítője az alábbi hatásvizsgálatot végezte el a szabályozás várható 

következményeiről. 

Társadalmi hatása: 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás a 

vizek védelme, hasznosítása, kártételeinek elhárítása a környezet és természetvédelmi 

követelmények figyelembevételével az ingatlan tulajdonos a befogadóba nem vezetett 

szennyvíz gyűjtése, a begyűjtésre feljogosított közszolgáltatónak történő átadása kötelező 

érvényű mindenki számára. 

 

Gazdasági, költségvetési hatása:  

A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása jelentéktelen, a szolgáltatási díjnak költségvetésre 

gyakorolt közvetlen hatása nincs. 

 

Környezeti, egészségi következményei: 

A nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtése szabályozott körülmények között 

ellenőrzötten történik csökkentve ezzel a környezeti terheket. A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának közvetlen egészségügyi hatása abban áll, hogy a nem megfelelően begyűjtött 

és kezelt szennyvíz a környezetében élők egészségét veszélyezteti.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendelet végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  

 

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § (2) bekezdés d) 

pontja szerint a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 

(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés 

nélküli ingatlanok estében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 



 

szervezéséről és ellenőrzéséről - a rendelet megalkotása a Vgtv. 45/C.§ (6) bekezdése alapján 

kötelező.  

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem teljesülnek a hatályos jogi szabályozásban 

meghatározott feltételek. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest. 

 

 

 

 

 

Indokolás 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2022.(III.  .) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) alapján a rendelet megalkotása 

kötelező. Tekintettel arra, hogy az előző közszolgáltatási szerződés érvényessége megszűnik, 

mivel a szolgáltató a céget jogutód nélkül megszünteti, szükséges volt újabb ajánlatok bekérése 

a közszolgáltatási díj mértékére vonatkozóan. A nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz közszolgáltatási díjának mértékét a 14/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. Mivel a közszolgáltatási díj mértéke összeségében nem változik, 

azonban a két tényező összege módosul, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletet módosítani szükséges. 

 

Részletes indokolás 

 

 

1.§-hoz 

A Nadap község közigazgatási területen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését biztosító szolgáltató 

megnevezését tartalmazza. 

 

2.§-hoz 

A rendelet 1. mellékletének módosításra vonatkozik 

 

3.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nadap Község Önkormányzata 

Nadap 

Haladás út. 56 

 

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző asszony részére  

 

                                                      Árajánlat 
 

A Herke Szolgáltató Bt az alábbi árajánlatot teszi Nadap település közigazgatási területén keletkező 

települési folyékony hulladék begyűjtéséről, és annak elszállítására a DRV Zrt Agárdi szennyvíztisztitó  

telepére. 

 

Ürítés díja:    672.20 Ft + ÁFA/m3 

Alapdíj:        1.562,50 Ft/m3  alanyi mentes  

 

 

Gárdony: 2020. január. 14. 

 

                                                                                      Herke László 

                                                                                      Herke Szolgáltató BT  

 

 


