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Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 6/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. 

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

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

6/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

„(1) Gárdony Város közigazgatási területén a szennyvíz begyűjtésre kizárólagosan a Hazai 

Kommunális Kft. 2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10. szám alatti telephellyel működő vállalkozó (a 

továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles ellátni, a Gárdony Város Önkormányzattal (a 

továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási szerződés alapján. 

(2) A szennyvizet ártalmatlanítás céljából a DRV Zrt. Velencei Üzemvezetőség tulajdonában lévő, a 

DRV Zrt. Velencei Üzemvezetősége által üzemeltetett Agárdi Szennyvíztisztító Telepre (2484 

Gárdony, Balatoni út 013/3 hrsz.), valamint a Fejérvíz Zrt. idevonatkozó szennyvíztisztító telepeire, 

továbbá a Fővárosi Csatornázási Művek szennyvíztisztító telepeire köteles elhelyezni. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást 2022. május 6. napjától látja el.” 

2. § 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 

6/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei:) 

„c) a Közszolgáltató az igénybejelentések, kifogások és észrevételek igényes és szakszerű 

fogadása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében 2458 Kulcs, Rózsahegyi 

u. 10. szám alatt munkanapokon: 8-16 óráig ügyfélszolgálatot működtetni,” 

3. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 6/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 6/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

4. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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(2) A 3. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2022. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 
   Tóth István           Jankovics Zoltánné 

polgármester          jegyző 

        

 

 

 

 

Jelen önkormányzati rendelet 2022. ………………………. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

 

 

 

      Jankovics Zoltánné 

    jegyző 
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1. melléklet 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 6/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép: 

„1. alapdíj: 234,7 forint+ÁFA/év” 

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló 6/2016 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép: 

„2. ürítési díj: 2.000 forint+ÁFA/m3”  
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2. melléklet 

„1. melléklet a 6/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez 

A közszolgáltatási díj: 

1. alapdíj: 810,- Ft+ÁFA/m3 

2. ürítési díj: 663,- Ft+ÁFA/m3”
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Végső előterjesztői indokolás 

Városunkban a lakossági és a közületi kommunális eredetű települési folyékony hulladék (szippantott 

szennyvizek) általános elszállítását eddig a Herke Bt. végezte. Herke úr ezen tevékenységét az elmúlt 

év során befejezte és nyugdíjba vonult. A céget jogutódlással értékesítette, de a jogutód hivatalosan 

bejelentette, hogy a közszolgáltatást a továbbiakban nem tudja elvégezni és a céget felszámolja. 

  

Jelenleg a tevékenységet kisegítő jelleggel a Hazai Kommunális Kft. végzi. 

  

Fentiekre tekintettel módosítottuk a vonatkozó rendeletünket. 

  


