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Iktatószám: 155-114/2021. 

Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

Előterjesztés 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. november 30-i rendes nyílt ülésére. 

 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosítása és az új 

közszolgáltató kiválasztása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtést végző Central Container Kft., 

mint közszolgáltató, arról tájékoztatott, hogy 2021. november 30. dátummal tevékenységét 

megszünteti. 

A folyamatos közszolgáltatás biztosítása érdekében bekértünk 3 ajánlatot. 

A Bio-Eu kft. 3000 Ft/m3 +ÁFA,  

az Ökofuel Kft.  3200 Ft/m3+ÁFA,  

a Bio-Trans Kft. 2050 Ft/m3 + ÁFA árért végezné a szennyvíz elszállítását.  

Mindhárom kft. alkalmas a szolgáltatás ellátására. 

 

Az Ajánlatok alapján a Bio-Trans Kft. vállalná a rendeletünkben meghatározott díjért a szennyvíz 

elszállítását. A veszélyhelyzet miatt a szennyvízszállítás közszolgáltatási díját emelni nem lehet.  

 

A szerződés tervezet az előterjesztéshez csatolásra került. Ezzel egyidejűleg a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) 

önkormányzati rendeletet is módosítani kell, az új közszolgáltató megnevezésével és a szerződés 

időtartamával. 

 

A határozat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség, a rendelet módosításához 

minősített többség szükséges. 

 

 

Tordas, 2021. november 19. 

 

 

          Juhász Csaba  

          polgármester 
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Határozat - javaslat 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2021. (XI. 30.) határozata 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató 

kiválasztásáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok közül a 

Biotrans Kft.-vel kíván közszolgáltatási szerződést kötni a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz elszállítása céljából 2021. december 1-től 2026. december 31-ig szóló időtartamra.  

 

Felkéri a Polgármester urat a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Rendelet-tervezet 

 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Tordas Község Önkormányzata 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 szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 

szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Tordas Község Önkormányzata 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:” 

2. § 
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A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 

szóló 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„(1) A rendeletben meghatározott területen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését közszolgáltatási szerződés 

alapján Tordas község területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató: Biotrans Kft. 

székhelye: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12. (továbbiakban: közszolgáltató) látja el. 

(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Tordas község 

közigazgatási területén 2016. január 1. napjától 2026. december 31-ig jogosult.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatály
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