
 

 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Monostorapáti    község Önkormányzata Képviselő-testülete által 

2019. november  27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésére  

 

                         Tárgy: Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

                                      begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól  

 

                          Előadó: Takács Péter    polgármester 

     Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Monostorapáti  község Önkormányzata Képviselő-testülete  a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz  begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 

11/2014.(XII.15.)  önkormányzati rendelet 2. §-a alapján Parrag György 8200 Veszprém, 

Erdősáv u.16.sz. vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződést. 

 

A közszolgáltatási szerződés 2.8. pontja alapján a közszolgáltató a díj mértékéről és az 

alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat Képviselő-testületének legalább évenként  

egyszer tájékoztatást ad.  

 

A közszolgáltató benyújtotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésének, elszállításának 2019. évre vonatkozó tapasztalatait, és a díjkalkulációt, melyek 

az előterjesztést mellékletét képezik. A  közszolgáltató 2019. évhez viszonyítva az árat nem 

módosította, ezért a rendelet módosítására nincs szükség. Szennyvíz szállítására nem került 

sor.  

 

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Nagyvázsonyi Üzemegység  tájékoztatása szerint 4 

ingatlannál van nagyobb mennyiségű vízfogyasztás. – 100 m3 feletti – akik a műszakilag 

rendelkezésre álló szennyvízhálózatra nem kötöttek rá.   Helyi rendelet alapján az 

ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a 

közszolgáltatást a megfelelő időben, de évente legalább egy alkalommal a rendeletben 

megjelölt Közszolgáltatótól megrendelni és elszállítatni. Indokolt az ingatlan-tulajdonosokat 

felhívni ezen kötelezettségükre.  

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti , 2019. november 13. 

                                                                                                Takács Péter    

         polgármester  

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

Monostorapáti     község Önkormányzata Képviselő-testülete  Parrag György Veszprém, 

Erdősáv u.16.sz. közszolgáltató a helyi kötelező közszolgáltatás keretében végzett, a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól 

szóló tájékoztatót elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közszolgáltatást igénybe nem vevők 

figyelmét hívja fel a helyi rendelet előírásaira, szennyvíz elszállítási kötelezettségre, szólítsa 

fel Őket adatközlésre. 

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

Határidő: 2019. december   31.    
 


