
Előterjesztés 
 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített 

éves költségelszámolásról  

1. előterjesztés száma: 73 /2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Tuba Gabriella 
3. előterjesztés készítésében közreműködő személy neve: – 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. számú melléklet – határozati javaslat 

 2. számú melléklet – Euromax 2005 Kft. (Szolgáltató) 2016. évi elszámolása 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

 Gazdálkodási Bizottság, 

 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 
 Bicske város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgálati 
szerződés  

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése alapján a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással 
megbízott közszolgáltató a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást 
készít és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtja. 

A Bicske Város Önkormányzata és az Euromax 2005 Kft. (Közszolgáltató) között 2014. 
március 10-én létrejött közszolgáltatási szerződés 5.) pontja értelmében a közszolgáltató az 
általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről, a közszolgáltatás teljesítéséről és 
tapasztalatairól jelentés készítésével a tárgyévet követő év március 31-ig írásban beszámol 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Bicske, 2017. március 17. 
 

Tisztelettel: 
 

Pálffy Károly 
polgármester 

 



 
1. melléklet a 73/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2016. évre készített éves 
költségelszámolásról 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó, az Euromax 2005 Kft., mint közszolgáltató által elkészített 
2016. évre vonatkozó költségelszámolást elfogadja. 

 
Határidő: 2017. március 29. 
Felelős: polgármester 
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