
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
14/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
11/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 
környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi 
Főosztály Természetvédelmi Osztálya véleményének figyelembevételével a következőket 
rendeli el: 

1. § 

Gyulakeszi Község Önkormányzata  Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. 
(IX.30) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

 
„6.§ 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 
kapcsolatos közszolgáltatási díjakat a R. 1. melléklete tartalmazza. 

(2) A közszolgáltatási díj alapdíja tartalmazza az üzemanyagköltséget, gépköltséget, a 
szennyvízszippantás költségét, a bér- és járulékköltséget.  

(3) A közszolgáltatási díj ürítési díja tartalmazza a szennyvíz ürítés díját, az egyéb 
költségeket és a haszonkulcsot. 

(4) A közszolgáltatás 5 m3-es gépjárművel történik. 
(5)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége a jármű névleges 

térfogatával kerül elszámolásra. 
(6)  Amennyiben a szolgáltatás biztosítása a megrendelő, vagy szolgáltatást igénylő hibájából 

meghiúsul, a közszolgáltató kiszállási díjra jogosult, melynek összege 1.850,- Ft + ÁFA. 
(7)  A közszolgáltatás díját a közszolgáltatás teljesítésekor kiállított számla ellenében, a 

számlán szereplő fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 
(8)  A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló 

törvény tartalmazza.” 
2. § 

Az Ör. kiegészül e rendelet 1. számú mellékletével. 
  

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 
Gyulakeszi, 2019. december 18. 
 
 Orbán József sk.   dr. Németh Mária Anita sk.  
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 2019. december 19. 
 

dr. Németh Mária Anita sk. 
            jegyző 



 
1. melléklet a 14/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelethez 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével, ártalmatlanításával 

kapcsolatos közszolgáltatási díjak 
 
 

1. Lakossági díj:    13.425 Ft/ m3, melyből 
 
1.1. az alapdíj: 9.680 Ft./m3 mely tartalmazza a 10 %-os rezsicsökkentést 
1.2. az ürítési díj: 3.745 Ft/ m3 

 
2. Nem lakossági díj: 14.500 Ft/ m3, melyből 

 
2.1. az alapdíj: 10.755 Ft/m3  
2.2. az ürítési díj: 3.745 Ft/m3 

 
3. A díjak az 5 m3 szennyvíz elszállítására vonatkoznak, függetlenül a tényleges mennyiség 

elszállításától. 
 

4.  A díjak a 27 %-os Áfa-t nem tartalmazzák. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


