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Előterjesztés címe és tárgya:  

A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó 2014. évre 

vonatkozó költségelszámolás elfogadásáról 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Fehér Diána aljegyző 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/C. 

§-ában foglaltak alapján önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó, nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtése közfeladat, ezért Csabdi Község Önkormányzata kötelező 

közszolgáltatás keretében Csabdi Község közigazgatási területén történő ellátása céljából 

Euromax 2005. Kft.-t bízta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 

kapcsolatos önkormányzati közfeladat ellátására.  

A község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés III. 

fejezet 5. pontja szerint a Közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége: 

„Közszolgáltató az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről, a közszolgáltatás 

teljesítéséről és tapasztalatairól jelentés készítésével, valamint a Vgt. 44/H. § (1) bekezdés szerint 

részletes költségelszámolás elkészítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének.” 

 

„Vgt. 44/H. § (1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente 

részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a 

települési önkormányzatnak benyújtani. 

(2) A közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más szolgáltatás költségeit, elszámolását és 

díját szigorúan el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 

finanszírozni.” 

A közszolgáltató megküldte a szolgáltatás 2014. évi teljesítésével összefüggő, a határozat 

mellékletét képező költségelszámolást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a határozat-tervezet és az 

annak mellékletét képező költségelszámolás elfogadására. 

 

Csabdi, 2015. június 11. 

   Huszárovics Antal 

     polgármester 

 

Határozat-tervezet: 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2015. (VII.7.) számú határozata 

A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához kapcsolódó 2014. évre 

vonatkozó költségelszámolás elfogadásáról 

 

Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Csabdi Község közigazgatási 

területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező 

közszolgáltatás ellátásáról szóló – közszolgáltatási szerződés III. fejezet 5. pontja alapján, az 

Euromax Kft. által benyújtott – a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállításához 

kapcsolódó 2014. évre vonatkozó – költségelszámolást. 

 

         Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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