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Tárgy: 
NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

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 esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 

szervezéséről és ellenőrzéséről.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv) IX/A. fejezete tartalmazza a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére 

vonatkozó közszolgáltatás végzésének feltételeit.  

A Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft. az önkormányzat részére megküldte ajánlatát, a nem 

közművel összeggyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban. 

A szolgáltató az idei évben Balatonakarattya településről 14 m3 háztartási szennyvizet gyűjtött be.  

Ahogy a múltban, úgy a jövőben is törekszik arra, hogy a közszolgáltatás folyamatos és megfelelő 

színvonalon kerüljön ellátásra, és fontosnak tartja, hogy a szolgáltatás ellenőrzése és nyomon 

követése biztonságos módon történjen.  

A várhatóan megnövekedő megrendeléseket figyelembe véve, a közeljövőben új eszköz 

beszerzését tervezik, mellyel a szerződésükben foglalt 72 órás vállalási időt akár 24 órára tudják 

csökkenteni az ügyfelek elégedettségének növelésére.  

A fentiekkel összefüggésben a közszolgáltatásra fordítandó költségeket terveik szerint minimálisan 

mérsékelni tudják, ezért a közszolgáltató az alábbi a jelenleginél kedvezőbb kéttényezős 

díjkalkulációra tett javaslatot: 

 

Ajánlati ár (Ft): 

alapdíj:       3 540,- Ft + ÁFA/év/ingatlan (bruttó: 4 496,- Ft/év/ingatlan) 

ürítési díj:       3 360,- Ft + ÁFA/m3 (bruttó: 4 267,- Ft/m3) 

 

A régi díj alapján a 2016. évben fizetendő bruttó díj: 29 388,- Ft, ami 26 670,- Ft/forduló alapdíjból, 

és 2 718,- Ft (5 m3) ürítési díjból ál.. 

Az új díjkalkuláció alapján a 2017. évtől fizetendő bruttó díj: 25 832,- Ft, ami 4 496,- Ft/év 

alapdíjból, és 21 336,- Ft (5 m3) ürítési díjból tevődik össze.  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a fentiek alapján 

módosítani szíveskedjen. 

 

 

 

           Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester1 


