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A tárgyalandótémakörtárgya:
„A nem közművelösszegyűjtöttháztartási szennyvízbegyűjtésérevonatkozó
közszolgáltatás ellátásánakés igénybevételénekszabályairólszólórendeletmegalkotása”
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdésének 11. pontja a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás körében az önkormányzat kötelező közfeladataként határozza meg a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenység megfelelő szabályozását, illetőleg ellátását.
A kötelező feladatellátás biztosítása érdekében a helyi önkormányzatnak a szakágazati törvény rendeletalkotási felhatalmazást és jogalkotási kereteket biztosít.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) 45. § (6) bekezdése tartalmazza a rendeletalkotási felhatalmazást.
„45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a törvény
44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza.”
Ezen felhatalmazás alapján a képviselő-testület köteles rendeletet alkotni, melynek során
mind a szakágazati, mind pedig a jogalkotás szabályszerűségére vonatkozó rendelkezéseket
meg kell tartania.
A jogalkotási felhatalmazás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában meghatározza azokat a minimális kötelező tartalmi elemeket, amelyeket a témában alkotott rendeletnek tartalmaznia kell.
A Vgtv 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat - a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében - köteles gondoskodni a telepü-

lésen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
A Vgtv. 44/C. § (1) bekezdés első mondata értelmében a települési önkormányzat vagy azok
társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon
engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Ezek a jogszabályi rendelkezések szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetén helyi közszolgáltatás szervezéséről, fenntartásáról és ellenőrzéséről, mint önkormányzati feladatról
szólnak.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz vonatkozásában a rendelet részletes tartalmára irányadó rendelkezéseket a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése tartalmazza:
„44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait;
b) a Közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen
belül a Közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás
céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit;
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit;
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köm. 5014/2014/3. határozata alapján:
„A vízgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat köteles
rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályairól, amennyiben az adott településen találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok.”
Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezet szövegét vitassa meg és fogadja el.
2. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet
3. KÖLTSÉGKIHATÁSOK,
MEGNEVEZÉSE

ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. RENDELET-TERVEZET
Előzetes hatásvizsgálat
ajogalkotásrólszóló2010. évi CXXX. törvény17. § (1) bekezdésealapján
A rendelet-tervezetcíme:
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2020. (VII.. ….) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.
Költségvetési hatása:
Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak kizárólagosságot biztosít, költség az Önkormányzat és
a Közszolgáltató viszonylatában nem merül fel. A közszolgáltatás díját az azt igénybe vevő
ingatlantulajdonos fizeti meg közvetlenül – számla alapján – a Közszolgáltatónak.
Környezeti, egészségi következményei:
Az önkormányzat kötelezettsége a a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése, valamint a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a
Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.
Adminisztratívterheketbefolyásolóhatása:
Adminisztratív terhet növelő hatása nincs a rendeletnek.
A rendeletmegalkotásánakszükségessége:
Az Mötv-ben és a Vgtv-ben an előírt jogalkotási kötelezettség teljesítése.
A rendeletmegalkotásaelmaradásaesetén várhatókövetkezmények:
Mulasztásos törvénysértés miatt felügyeleti bírság kiszabása.
A rendeletalkalmazásáhozszükséges feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
biztosítottak.

Őrbottyán Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének
(…)/2020. (VII. 08.) önkormányzati rendelete
anem közművelösszegyűjtöttháztartási szennyvízbegyűjtésérevonatkozóközszolgáltatás ellátásánakés igénybevételénekszabályairól
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló

1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I.

Fejezet

Általános rendelkezések
1. A rendelethatálya
1.§
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Őrbottyán Város közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.
2. Értelmezőrendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazásában
a) Közszolgáltató: Őrbottyán város közigazgatási területére, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására kiválasztott és
Őrbottyán Város Önkormányzatával ezen közszolgáltatás elvégzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó szervezet.
b) közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos által
a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj.
c) közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területeken keletkező szennyvíz időszakos és ártalommentes gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon
elhelyezett zárt és vízzáróan kialakított műtárgy vagy akna.
3. A közszolgáltatás tartalma
3.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás
céljából történő elszállítására,
b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása
céljából a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.
(2) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:256. §-a szerinti közszolgáltatási szerződéses
jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos
számára az e rendeletben meghatározott közszolgáltatást biztosítja, illetve annak folyamatos

teljesítésére rendelkezésre áll. A szerződés az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételére irányuló megrendelésével és annak teljesítésével jön létre.
4. A Közszolgáltatóés azártalmatlanítóhelymegnevezése
4.§
(1) Őrbottyán Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a VIDU SZIPI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 197.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el Őrbottyán Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján.
(2) Őrbottyán Város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Közszolgáltató az alábbi szervezetek által üzemeltetett
szennyvíztisztító telepek szennyvízfogadó műtárgyában helyezi el:
a.) DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. út 3.) Gödöllői üzemigazgatósága által üzemeltetett szennyvíztisztító telep.
b.) DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2191 Bag, Dózsa György út 20.) Bagi üzemigazgatósága által üzemeltetett szennyvíztisztító telep.
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatást 2020. év 08. hónap 01. napjától 2022. év 07. hónap
31. napjáig látja el.
II. Fejezet
A közszolgáltatás ellátásánakrendje, aközszolgáltatás kötelezőigénybevétele
5. AzÖnkormányzatközszolgáltatássalkapcsolatos feladatai
5.§
A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata:
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.
6. Azingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
6.§
(1)Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján
köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó, az ideiglenes
tárolásra szolgáló (közműpótló) létesítmények ürítéséből származó, a közüzemi csatornahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után más befogadóba,
szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások és az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági
előírások szerint – gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak
bejelenteni és átadni.
(3) A (2) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz elszállítását
az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól. A közszolgáltatásra az igényt
az 1. számú függelékben meghatározottak szerint kell bejelenteni.

(4) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 4.§ (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállíttatását arra
jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.
(5) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben az ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítása
és elhelyezése vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező egyedi szennyvíztisztító berendezéssel történik. Ennek igazolása az ingatlantulajdonost terheli.
(6) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon köteles biztosítani, hogy az elláthassa feladatát.
(7) Az ingatlantulajdonos köteles az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától
függően, de legalább évente egy alkalommal a közszolgáltatást igénybe venni.
(8) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana
területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni. Ezek hiányában a szennyvíz elhelyezése történhet egyedi szakszerű közműpótló berendezésekkel is.
(9) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életés testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és
műtárgyainak állagát.
(10) Ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori
jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.
(11) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (10)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető
el.
(12) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért az 1. számú függelékben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a Közszolgáltatónak.
(13) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban a Közszolgáltatónál észrevételt, panaszt tenni. Az ingatlantulajdonos észrevételeit, panaszait az 1. számú függelékben meghatározottak szerint jelezheti.
7. A Közszolgáltatójogai és kötelezettségei
7.§
(1) A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell történnie.
(2) A Közszolgáltató folyamatosan köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és átadásáról a környezetvédelmi és vízügyi előírások megtartása mellett.

(3) A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 48 órán belül a
közszolgáltatást elvégezni.
(4) A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.
(5) A Közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletnek megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.
(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a begyűjtést végző köteles a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.
(7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételével érintett ingatlanokról évente írásban
tájékoztatja az Önkormányzatot.
8. Lakatlan, beépítetlen, üdülővagyüdülőkénthasználtingatlanokravonatkozósajátos
szabályok
8. §
(1) Lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan esetén az ingatlantulajdonos – erre irányuló kérelme
esetén – mentesülhet a közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége alól. Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét a kérelmező ingatlantulajdonosnak kell igazolnia. A kérelmet a Közszolgáltatóhoz kell benyújtani, a feltételek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be.
(2) Üdülőingatlan, vagy üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan, valamint az
időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni. Az ingatlan üdülő, valamint üdülőként, időlegesen használt jellegét az ingatlantulajdonosnak kell igazolnia. Ha az üdülőingatlan tulajdonosa egész évben
életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy rá a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályok érvényesek.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott körülményekben bekövetkező bármely változást
az ingatlantulajdonos köteles a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a
Közszolgáltatónál bejelenteni.
(4) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
9. A közszolgáltatássalösszefüggőszemélyes adatokkezelésérevonatkozórendelkezések
9. §
(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlantulajdonosnak a a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény ( a továbbiakban: Vgtv.) 44/C.§
(2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím).
(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási
szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

(3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási
szerződés megszűnésének időpontjában a Közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a Közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Vgtv. 44/E. § (4) bekezdésében
meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.
(4) A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. A Közszolgáltató köteles biztosítani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról.
(5) Az adatkezelést a Közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés, feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek
hozzá, ne ismerhessék meg.
(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a
közszolgáltatás biztosítása céljából használhatja fel, azokat harmadik személy részére tovább
nem adhatja.

10. A közszolgáltatás teljesítésérevonatkozószerződés egyes tartalmi elemei
10.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás
ellátására és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására az Önkormányzat írásban közszolgáltatási szerződést köt a Közszolgáltatóval. A vonatkozó szerződésben meg kell határozni:
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a szerződés tárgyát (közszolgáltatás megnevezését),
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját és időtartamát,
d) a teljesítés helyét, e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit,
h) a közszolgáltatás díjának megállapítására, beszedésére, a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb mértékére és a díj megváltoztatására, díjhátralék kezelésére vonatkozó
szabályokat,
i) a szerződés megszűnésének feltételeit.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.
III.

Fejezet

11. A közszolgáltatás díja
11. §
(1) A közszolgáltatási díj megállapítása a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel meghatározásával történik.
(2) Az egységnyi díjtétel tartalmazza a szennyvíz begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának költségeit, a számlázás és díjbeszedés költségeit is.

(3) Az egységnyi díjtétel az ingatlanokon keletkező 1 m3 szennyvíz – Közszolgáltató általi –
összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott
nettó összege. Az érvényes díjtételeket e rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.
(4) A rendeletben meghatározott egységnyi díjtétel alapulvételével a Közszolgáltató állapítja
meg a közszolgáltatásért fizetendő díj összegét. A fizetendő közszolgáltatási díjat az egységnyi díjtétel és az elszállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének
szorzata alapján kell megállapítani, a szippantó járműbe gyárilag beépített szintmérő alapján.
(5) A Közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal számla alapján
jogosult beszedni.
(6) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség
határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
(7) Őrbottyán Város Önkormányzata az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan kedvezmény, mentesség igénybevételét nem biztosítja.
IV. Fejezet
Zárórendelkezések
12.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Őrbottyán, 2020. június ….

Szabó István Ferenc
polgármester

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző
1. számúfüggelék

1. A nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék begyűjtésével kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díja:
a) lakossági megrendelés esetén (…),-Ft/m3 (egységnyi díjtétel)
b) közületi megrendelés esetén (…),-Ft/m3 (egységnyi díjtétel)
(Egységnyi díjtétel: az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének,
elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott nettó összege)
2. A szolgáltatási díj tartalmazza a gyűjtés, szállítás, tisztítótelepen való elhelyezés és kezelés
költségeit.
3. A közszolgáltatásra az igényt a +36302623236 telefonszámon kell bejelenteni.
4. Az ingatlantulajdonos észrevételeit, panaszait a következőképpen jelezheti:

telefonon, a Közszolgáltató munkatársa munkanapokon 7-től 18-ig fogadja a bejelentéseket a
+36302623236 telefonszámon.

Részletes indokolás
1. §
A rendelet 1. §-a tartalmazza a rendelet hatályára (személyi, tárgyi) vonatkozó rendelkezéseket.
2. §
A rendelet 2. §-a tartalmazza a rendelet szempontjából releváns értelmező rendelkezéseket.
3. §
A rendelet 3. §-a határozza meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás, valamint a Közszolgáltató és a közszolgáltatást
igénybe vevő ingatlantulajdonos közötti jogviszony tartalmát.
4. §
A rendelet 4. §-az Önkormányzattal szerződést kötött Közszolgáltatóra (név, székhely), az ártalmatlanító helyre (név, székhely), valamint a megkötött szerződés időbeli hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
5. §
A rendelet 5. §-az Önkormányzatnak a kötelező közszolgáltatás megszervezésével és ellenőrzésével kapcsolatos feladatait rendezi.
6. §
A rendelet 6. §-az ingatlantulajdonosnak az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével, a közszolgáltatás kötelező igénybevételével kapcsolatos alapvető kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatással kapcsolatos alapvető jogait határozza meg.
7. §
A rendelet 7. §-a Közszolgáltató tevékenységének ellátására vonatkozó alapvető jogait és kötelezettségeit határozza meg.
8. §
A rendelet 8. §-a lakatlan, beépítetlen, üdülő vagy üdülőként használt ingatlanokra vonatkozó
sajátos szabályokat tartalmazza.
9. §
A rendelet 9. §-a közszolgáltatással összefüggő, Közszolgáltató által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.
10. §
A rendelet 10. §-a tartalmazza a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó – az Önkormányzat és
a Közszolgáltató között létrejött – közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit.
11. §
A rendelet 11. §-a tartalmazza a közszolgáltatás teljesítése esetén a közszolgáltatás – ingatlantulajdonost terhelő – díjára, a díj meghatározására vonatkozó rendelkezéseket.
12. §
A rendelet 12. §-a tartalmazza a záró (hatályba léptető) rendelkezéseket.

Őrbottyán, 2020. június 22.

az előterjesztést készítette:

.………………………. ………………………..
dr. Ipacs Anikó
Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

előterjesztő:

……………………………
Szabó István Ferenc
polgármester

